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Tot i que la pluja va obligar a desmuntar 
paradetes, llibreters i  floristes fan un bon 
balanç de la primera diada post-Covid

Un Sant Jordi amb normalitat va tornar a deixar escenes romàntiques a la fira de la plaça Major, on es venien llibres i roses. || Q. PASCUAL
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Setmanari d’informació local

Els romanents del 2021 
permeten afegir 6 milions 
d’inversions per al 2022

La Feria de Abril 
celebra amb èxit la 
seva desena edició
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tema de la setmana

COMARCA | SOSTENIBILITAT

El projecte Recooperem emprèn una 
nova etapa. Després de set cursos en 
funcionament, des del 2015, el progra-
ma que impulsa el Consell Comarcal 
per lluitar contra el malbaratament 
alimentari inicia una prova pilot a 
Castellar del Vallès i a Palau-solità i 
Plegamans. Fins ara només hi parti-
cipaven les escoles de dotze munici-
pis vallesans, però en aquesta nova 
fase les empreses privades que tin-
guin servei de menjador podran su-
mar-se a aquesta iniciativa.  

Així es va anunciar dimecres 
passat en una trobada a la Sala d’Ac-
tes d’El Mirador que va comptar amb 
l’assistència del 1r tinent d’alcalde i co-
ordinador de l’Àrea de Drets Socials 
i Serveis a les Persones, Joan Creus, 
i l’alcalde i president del Consell Co-
marcal, Ignasi Giménez. També hi 
van ser presents la direcció i el perso-
nal dels centres escolars participants 
en el projecte, les cuineres de les es-
coles, les empreses que gestionen els 
serveis de menjador, representants 
de les entitats socials Càritas i Creu 
Roja, i de la cooperativa TEB, una de 
les primeres empreses privades que 
s’ha sumat al programa. 

Joan Creus va recordar que un 
dels punts forts d’aquesta iniciativa, 
a banda d’evitar el malbaratament 
d’aliments i la generació de residus, 
és que  “dona una segona vida als 
àpats  per a famílies en situació 
de vulnerabilitat socioeconòmi-
ca”.  Giménez va remarcar que el 
projecte té un “vessant social molt 
important però també d’impacte 
mediambiental. Canviar els nos-

Salt endavant del ‘Recooperem’
El projecte contra 
el malbaratament 
alimentari s’implanta 
a l’empresa privada i 
arriba a nous usuaris

  Rocío Gómez 

cicletes elèctriques de càrrega que es 
podran utilitzar per fer el lliurament 
dels aliments. 

A més de l’expansió als menja-
dors col·lectius de les empreses priva-
des, el president del Consell Comar-
cal va apuntar que s’està treballant 
per incorporar els hospitals de la 
comarca. Les empreses que vulguin 
integrar-se al projecte, poden sol-
licitar-ho adreçant-se al Consell Co-
marcal del Vallès Occidental, a tra-

vés del telèfon 93 727 35 34. 
D’altra banda, Giménez va agra-

ir la implicació de totes les persones 
participants, “que fa possible aquest 
projecte transversal, en moltes oca-
sions des del voluntariat i sempre 
amb la voluntat d’aportar valor so-
cial i ambiental en cada entitat”.

Finalment, en la trobada es va 
presentar l’aplicació informàtica del  
Recooperem, una eina que permetrà 
digitalitzar el servei, fer un seguiment 
de les entregues o tenir més control 
sobre la traçabilitat dels aliments.  

Cal assenyalar que, en la dar-
rera edició, qui s’ha encarregat d’in-
troduir les dades al programa de 
gestió del Recooperem ha estat l’alum-
nat de 4t d’ESO de l’Institut Caste-
llar que ha participat en el progra-
ma Servei Comunitari, un projecte 
que té per objectiu promoure que 
els nois i noies de secundària ex-
perimentin i protagonitzin activi-
tats de compromís cívic alhora que 
aprenen l’exercici actiu de la ciuta-
dania i de servei a la comunitat.

Trobada a El Mirador d’entitats i representants dels centres escolars que participen al projecte Recooperem, dimecres passsat || R.G.

+ JORNADA

La sostenibilitat 
alimentàrià a debat 

La plataforma transmèdia 
Alcaldes EU i el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental organitzen una 
sessió per abordar la sostenibilitat 
alimentaria al món local, aquest 
divendres, 29 d’abril, a l’Espai Tolrà 
de Castellar del Vallès. El col·loqui,  
titulat  Municipis, circularitat i 
sostenibilitat alimentària: el nou 
impuls a la roda, posarà el focus en 
l’economia circular i, particular-
ment, en una de les seves principals 
aplicacions: l’aprofitament 
alimentari. Es promourà l’explicació 
de casos d’èxit i exemples de valor 
que puguin inspirar el canvi en la 
societat civil i en les administracions 
locals a Catalunya. Per part del 
Consell Comarcal, s’explicarà la 
nova fase del projecte Recooperem 
que s’estendrà aquest 2022 a nous 
grans productors i a noves persones 
beneficiaries, incorporant elements 
de sostenibilitat i noves tecnologies. 
El projecte a Castellar està present 
als menjadors de les escoles del 
municipi amb èxit de funcionament. 
A Catalunya, des de març de 
2020, la llei de prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris proposa reduir aquest 
fenomen d’un 50% l’any 2030.
La jornada comptarà amb la participa-
ció del president del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental i alcalde de 
Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, 
el director general d’Empreses 
Agroalimentàries, Qualitat i Gastro-
nomia de la Generalitat de Catalunya, 
Joan Godia i la xef,  Ada Parellada. 
La sessió d’aquest divendres 
s’organitza en forma de diàleg, amb 
una intervenció inicial dels ponents 
i amb la posterior participació 
dels assistents entre els quals 
hi haurà representants del món 
local, hospitals, empreses, 
entitats socials i d’altres.

És el nombre 
de menjars que 

s’han lliurat 
gràcies al 

Recooperem des 
del 2015

APATS

20.000
tres hàbits alimentaris també sig-
nifica respectar el nostre medi am-
bient, estar compromesos amb la 
lluita contra l’escalfament global”.  

Quant al funcionament, els 
àpats que es preparen diàriament 
que no es consumeixen, i que anirien 
a parar a les escombraries, s’envasen 
i es conserven fins a arribar als usua-
ris del programa. Abans, passen per 
un laboratori que certifica que els lots 
compleixen amb totes les mesures 
sanitàries i són aptes per al consum.

En xifres, des del 2015 s’han dis-
tribuït  19.534 àpats cuinats a famílies 
en risc d’exclusió social. A partir d’ara, 
aquests aliments envasats també es 
repartiran a altres col·lectius que fins 
ara no s’incloïen en el repartiment, 
com ara gent gran que viu sola i per-
sones en situació de convalescència. 
Giménez va concretar que Recoope-
rem ha evitat la generació de vuit tones 
de residus orgànics.  En aquesta línia 
d’implantar una perspectiva medi-
mabiental,  el transport sostenible 
també s’afegeix al projecte, amb bi-



DEL 29 D’ABRIL AL 05 DE MAIG DE 202204

actualitat

Aquest cap de setmana la Fundació 
CIPO organitzarà una nova edició, la 
13a, del seu tradicional outlet de roba 
per recaptar fons per al projecte la-
boral de la cooperativa que s’adreça 
a la inserció sociolaboral per a per-
sones amb diversitat funcional. En 
aquesta ocasió, els diners que es re-
captin seran per condicionar el nou 
centre de treball de CIPO a Castellar.

L’octubre passat la fundació va 
donar a conèixer que traslladaria 
l’activitat relacionada amb el Ser-
vei de Gestió de Residus al polígon 
industrial Pla de la Bruguera, on es 

Outlet de CIPO per recaptar 
fons per al centre de Castellar

L’hivern passat CIPO també va organitzar amb èxit un outlet de roba. || CEDIDA 

El punt de venda de roba s’instal·larà al Mercat de Sant Joan de Sabadell 

duran a terme les tasques derivades 
de la recollida d’oli domèstic del Va-
llès Occidental, com ara la selecció i 
separació, i de càpsules de cafè. Tot 
plegat, amb un projecte d’inserció 
sociolaboral lligat a la sostenibilitat i 
l’economia circular, dos dels pals de 
paller de la cooperativa. 

La nau on es portarà a terme 
l’activitat és una de les tres naus 
que han estat donades a l’entitat per 
Maria Tula. L’espai estarà ubicat a 
la cruïlla entre els carrers de Solso-
nès i d’Osona.

Quant a l’outlet, es durà a 

DIVERSITAT | INSERCIÓ LABORAL

terme al Mercat de Sant Joan de 
Sabadell aquest cap de setmana. 
Divendres i dissabte, de 9 h a 21 h, i 
diumenge, 1 de maig, de 10 h a 20 h. 
S’hi vendrà roba de dona i d’home, 
de primavera i estiu, de fabricants i 
botigues locals a preus reduïts.  En 
l’outlet d’hivern es van recaptar prop 
de dotze mil euros, que també han 
servit per començar la remodelació 
del nou centre de treball de Caste-
llar que acollirà el Servei de Gestió 
de Residus. 

Des de CIPO informen que 
entre els treballs de remodelació 
que s’estan duent a terme en aques-
tes instal·lacions figuren la subs-
titució de la coberta d’amiant, la 
construcció de banys i vestidors, la 
pintura de la nau i l’habilitació d’un 
espai de descans. Per part de la fun-
dació destaquen que, tot i aquestes 
millores, encara necessiten noves 
inversions per poder iniciar l’acti-
vitat productiva, com ara la instal-
lació d’una xarxa antiincendis o la 
creació d’una sala de formació. Des 
de l’entitat remarquen, en un comu-
nicat, que la consolidació i amplia-
ció del servei implicarà la creació 
de nous llocs de treball per a per-
sones “amb especials dificultats 
d’inserció laboral, especialment 
amb discapacitat intel·lectual. Se-
guim treballant per la integració 
sociolaboral d’aquest col·lectiu”.  

 ||  ROCÍO GÓMEZ 

L’Ajuntament de Castellar s’ha adherit un any més a la campanya euro-
pea Let’s clean up Europe, que enguany arriba a la 8a edició i que a Catalu-
nya impulsa l’Agència de Residus de Catalunya. La iniciativa té un objec-
tiu doble: conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma 
incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través 
de la recollida d’aquests residus abocats il·legalment als espais naturals.
Així, la Regidoria de Transició Ecològica ha organitzat dues accions que 
tindran lloc al llarg de la setmana que ve. D’una banda, dissabte 7 de maig 
es convida la ciutadania a participar en una neteja de residus al camí del 
riu Ripoll, a la zona compresa entre Can Barba i el molí d’en Busquets. Per 
assistir-hi, només cal ser major de 16 anys (o, si s’és menor d’aquesta edat, 
anar acompanyat d’una persona adulta), i omplir el formulari d’inscrip-
ció que s’ha habilitat al web municipal, a www.castellarvalles.cat/neteja-
camidelriu. L’organització lliurarà guants i bosses per facilitar l’activitat, 
que tindrà lloc de 10 a 13 hores. El punt de trobada des del qual s’iniciarà 
la neteja serà la plaça de la Miranda (Pitu de Can Barba).
D’altra banda, en cas de no poder assistir a la neteja organitzada el 7 de 
maig o de voler col·laborar més activament amb aquesta iniciativa, també 
s’anima la ciutadania a netejar qualsevol espai de l’entorn del municipi 
durant tota la setmana, del 2 al 8 de maig, ja sigui de manera particular 
o amb grups d’amistats, família, centres escolars o entitats. Els residus 
recollits es poden dipositar als contenidors de recollida selectiva distri-
buïts pel nucli urbà, o bé dur-los a la Deixalleria Municipal.   || REDACCIÓ

Dues iniciatives per 
netejar l’entorn

La neteja del riu de l’any passat al voltant de la font de la Riera. || Q. PASCUAL

LET’S CLEAN UP EUROPE | 2-8 MAIG
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El ple diu adeu 
al Pla d’Ajust 

El ple d’abril va tenir un marcat to eco-
nòmic perquè es va aprovar afegir 6 
milions d’euros per a inversions i des-
peses socials al pressupost del 2022 
procedents dels romanents dels comp-
tes del 2021 i també es va informar de 
la finalització del pla d’ajust instaurat 
ara fa 10 anys en plena crisi econòmi-
ca i financera, que ofegava els cabals 
municipals i que es va imposar alesho-
res pel Govern central. 

Sobre aquest segon assumpte, la 
tinent d’alcalde d’Economia, Yolanda 
Rivera, va detallar que l’Ajuntament 
s’havia vist “afectat per una políti-
ca econòmica que condicionava les 
nostres decisions” perquè hi havia la 
tutela estatal que imposava, en primer 
lloc, pagar els deutes adquirits, impe-
dia ampliar la contractació i limitava 
molt els tipus d’inversions que es po-
dien afrontar mentre els comptes no 
estiguessin sanejats. De fet, ara mateix 
l’Ajuntament té un deute molt baix: 
“La situació ha canviat radicalment 
i ens hem enfortit. Fa 10 anys pagà-
vem proveïdors a 180 dies i ara pa-
guem per sota de 30 dies. Fa 10 anys 
teníem més de 20 milions de deute 
i un romanent de 13.000 euros”, va 
explicar Rivera. 

Per part del grup principal de 
l’oposició, Rafa Homet (ERC) va re-
cordar que el pla d’ajust va ser “una 
imposició de conseqüències nefas-
tes”. “Qui va provocar i gestionar la 
crisi [l’Estat] no la va pagar, va cen-
trifugar la seva mala gestió a les al-
tres administracions que sí han ges-

10 anys després, el consistori, ja sanejat, deixarà 
de tenir el ferri control de les finances per part 
de l’Estat. També s’acorda afegir 6 milions als 
comptes del 2022 procedents del romanent

tionat bé”, va dir. També va intervenir 
Pau Castellví (Junts) per posar en valor 
que els més de 6 milions de superàvit 
que hi ha en aquest exercici “hem de 
ser capaços de gestionar-los bé per-
què són diners dels quals no es po-
drien tornar a disposar en exercicis 
successius”. L’alcalde Ignasi Gimé-
nez va voler fer una intervenció final 
recordant que la gran lliçó apresa és 
que “si estem sotmesos a una tutela 
financera no som lliures en la presa 
de decisions del nostre municipi”.

Precisament, en el ple que es do-
nava per tancat el pla de sanejament 
es va aprovar injectar 6 milions proce-
dents dels romanents del pressupost 
del 2021 a les inversions i despeses del 
2022. La regidora de Finances va re-
passar algunes propostes que rebran 
un impuls econòmic com l’augment de 
la dotació econòmica a entitats com la 
Creu Roja, més neteja a equipaments, 
més millores a la via pública i asfaltatge 
tant al nucli urbà com a les urbanitza-
cions, continuar obres com la del parc 
de Canyelles i afrontar les de la Biblio-
teca o l’Skate Parc, que s’ampliarà. En 
matèria de sostenibilitat, s’instal·laran 
més plaques solars a l’Espai Tolrà i 
s’implantaran més llums led a l’espai 
públic. També s’ha previst un ascen-
sor a l’edifici de l’escola municipal de 
música (Torre Balada) per trencar 
les barreres arquitectòniques i es re-
petirà el regal de xecs per comprar al 
comerç local. Finalment, Yolanda Ri-
vera també va informar que hi ha pre-
visió de tornar a activar el projecte de 
la piscina descoberta al costat de les 
pistes d’atletisme que la pandèmia va 
aparcar abruptament.

La regidora d’ERC Dolors Ruiz 
va puntualitzar que caldria contem-
plar altres propostes com la millora 
del local dels veïns de Can Font i, més 
enllà de valorar positivament la sego-
na edició dels xecs per comprar a les 
botigues del municipi, “seria interes-
sant veure si s’ha produït un aug-
ment de la facturació amb aquesta 
mesura”. Sobre la qüestió de la pis-
cina, Ruiz va reivindicar que el CAC 
“ha d’estar ben informat del pro-
jecte perquè els afecta”. “No volem 
que es malmeti el circuit de cros i 
tenim preguntes. Abans de qual-
sevol actuació per la piscina, un 
projecte dibuixat abans de la pan-
dèmia, ens hem de tornar a reunir 
perquè tots ens puguem escoltar”, 
va dir.  Pau Castellví (Junts) va recor-
dar que s’havia acordat amb l’equip de 
govern fer més places d’aparcament, 
“un compromís que esperem que 
s’acompleixi” i sobre la piscina des-
coberta va explicar que el seu model és 
un “projecte que faci sinergia amb 
una infraestructura que sigui ciu-
tat esportiva”.

Ja en l’apartat de les mocions, 
l’equip de Govern va tirar endavant 
tres propostes, una d’elles sobrevin-
guda. Primer van aprovar amb el vot 
contrari d’ERC, l’abstenció de Junts i 
CUP, i el vot favorable de Cs un acord 

CRÒNICA | PLE D’ABRIL

 J.G.

Una de les votacions del ple municipal de dimarts passat, el del mes d’abril. || R. GÓMEZ

“a favor de la corresponsabilitat i 
cogovernança amb el món local pel 
que fa al foment i al finançament de 
l’educació de 0-3 anys a Catalunya”. 
El portaveu d’ERC, Rafa Homet, va 
demanar la retirada de la moció per-
què estan en marxa una sèrie d’acords 
que ja faran que aquest curs s’assolei-
xi l’educació gratuïta per als nens de 2 
anys, i va atribuir al PSC la voluntat de 
posar pals a les rodes en aquesta qües-
tió. El regidor d’Educació, ponent de la 
moció, Joan Creus va dir que “després 
de tants anys de desatencions, tenim 
el dret moral de demanar pactes bi-
laterals per afrontar les despeses” 
[de les escoles bressol públiques]. En 
concret, la moció vol instar el Govern 
de la Generalitat a “abordar la uni-
versalització de l’educació infantil, 
mitjançant el creixement del nom-
bre de places públiques on establei-
xi el nou mapa de 0-3 anys de Cata-
lunya, millorant el finançament de 
les places actuals i, posteriorment, 
avançar vers el finançament com-
plet del terç del cost de la plaça cor-
responent a les famílies”.  

La segona qüestió en la part de-
liberativa del ple que s’havia plantejat 
dins l’ordre del dia era una moció de 
Som de Castellar-PSC per promoure 
“l’avortament sense assetjament” 
i que va obtenir el consens dels grups.

Ja en la part de mocions sobre-
vingudes, el grup de l’equip de Govern 
també va plantejar una darrera pro-
posta que demanava el suport al ma-
nifest llegit pel professorat durant la 
mobilització promoguda en les dar-
reres jornades de vaga al món de l’en-
senyament. En aquesta qüestió ERC 
també va tornar a ser el grup més crí-
tic amb la proposta. Segons va dir Rafa 
Homet interpel·lant l’equip de Govern, 
la moció “és  oportunista i es desen-
tén de forma interessada de les obli-
gacions que té el seu propi partit a 
nivell d’Estat”. “No ens trobaran en 
el camí de la batussa quan es parli 
d’educació”, va dir Homet sobre la 
decisió de portar aquesta moció al ple. 
La resta de grups de l’oposició es van si-
tuar més a prop de la proposta. Esther 
Font (Junts) va recordar que la realitat 
és que “fa molts anys que els docents 
estan en una situació de dificultat”. 
Marga Oncins (CUP) tot i mostrar la 
seva “sorpresa” que la moció partei-
xi “d’un partit que està d’acord en la 
imposició del 25% del castellà a les 
aules”, va defensar el contingut del 
manifest i va recordar que per part 
del Departament d’Educació “no s’es-
tà negociant”. Matías de la Guardia 
(Cs) va apuntar que la complexa situ-
ació del món educatiu necessita “un 
gran pacte a nivell estatal”.  

JUNTS | GENT GRAN

Proposta de residència pública

Junts per Castellar demana la cons-
trucció d’una nova residència pública 
amb centre de dia a Castellar. El grup 
municipal sosté que l’equipament és 
una necessitat, ja que en els darrers 
anys el nombre de castellarencs en 
situació de dependència i semide-
pendència s’ha incrementat, a causa 
dels canvis demogràfics. La forma-
ció sol·licita a l’Ajuntament que lide-
ri el projecte per aconseguir l’equi-

pament. Si és necessari, amb fons 
europeus o que utilitzi romanents. 

Segons afirma Junts per Cas-
tellar, el Departament de Drets So-
cials de la Generalitat preveu pu-
blicar bases d’una convocatòria 
per sol·licitar fons europeus Next 
Generation EU per a la construc-
ció de noves residències i centres 
de dia per a persones en situa-
ció de dependència i semidepen- La secció local de Junts per Castellar a la Fira de Sant Jordi. || Q. PASCUAL

dència. “Castellar no pot perdre 
aquesta oportunitat històrica”, 
afirma el portaveu del grup muni-
cipal, Pau Castellví, que demana a 
l’Ajuntament que “posi fil a l’agu-
lla com abans millor a un pro-
jecte” per concórrer-hi. Demanen 
crear un grup de treball “amb tots 
els grups polítics, agents socials 
i entitats de gent gran per treba-
llar-hi”.  || G. PLANS

Junts veu una gran oportunitat en la convocatòria oberta per la Generalitat
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El PDeCAT de Sentmenat-Caste-
llar-Sant Llorenç i Gallifa presenta-
rà dimecres, dia 4 de maig, qui serà 
el candidat per Castellar del Vallès 
a les eleccions municipals del 2023. 
Des del PDeCAT s’ha apostat per 
oferir un projecte cívic, integra-
dor i exclusivament municipalista 
que se centri en Castellar i els cas-
tellarencs, en primer lloc, tot defu-
gint els corporativismes de partit 
i, deixant en un segon pla la políti-
ca nacional. 

Per tant, en aquesta línia el 
PDeCAT de Castellar cedeix els 
seus drets electorals al projecte 
cívic al qual dona suport, el nom 
del qual es desvetllarà el 4 de maig. 

El partit convida tots els cas-
tellarencs i castellarenques que els 
vulguin acompanyar “en aquest dia 
tan especial per a nosaltres i els 
agradi saber que ‘Ara Toca’ mi-
llorar Castellar”, segons es des-
taca en un comunicat de la forma-
ció. L’acte es durà a terme a la sala 
d’actes d’El Mirador dimecres 4 
de maig a les 19.30 h.   || REDACCIÓ

Qui va ser candidat del PP a les pas-
sades eleccions municipals, Agustín 
Bernad, va estar present en una de 
les sessions informatives que l’Ajunta-
ment ha organitzat respecte al solar 
de l’antiga Playtex, i a la sortida va 
mostrar algunes reserves amb el pro-
jecte presentat. “Es tracta d’un pro-
jecte d’edificació d’habitatges de 
lloguer necessari per a Castellar, i 
tant el meu partit com la resta dels 
partits municipals comparteixen 
la mateixa idea, però això no ha de 
portar-nos a acceptar sense més ni 
més el que se’ns ha exposat”, expli-
ca el partit en una nota de premsa.

Bernad ha afegit que un projec-
te d’aquesta envergadura “neces-
sita una maduració superior a la 
que se’ns ha mostrat”. Segons l’ex-
candidat, “sobre el paper resulta 
un projecte atractiu, però també 
genera alguns dubtes, com és el 
fet de pretendre construir edifi-
cis de més de dues plantes en una 
zona qualificada de residencial, 
amb tot el que això comporta”.   

|| REDACCIÓ

El PDeCAT 
presenta el 
seu candidat 
el 4 de maig

El PP mostra 
la seva reserva 
al projecte de 
la Playtex

POLÍTICA | ELECCIONS 2023 POLÍTICA  | TERRITORI

Reconeixement a Josep Llinares

Josep Llinares recollint el premi al costat de Sílvia Nicolás i Josep Maria Calaf  || J. RIUS

Els estudiants Guillem Seuba, Lídia Lomas i Judit Casas, beques Papell

  Jordi Rius

“Sense ell, Castellar seria dife-
rent”. Així de categòric es va mos-
trar el regidor d’ERC Josep Maria 
Calaf a l’hora de fer un apunt bio-
gràfic de Josep Llinares, que dime-
cres va rebre als jardins del Palau 
Tolrà el Premi de Valors Repu-
blicans que atorga la secció local 
d’ERC . “El Josep ha fet tantes 
coses que fer un estudi sobre ell 
és complicat i, sobretot, com és 
tan modest costa molt en boca 
d’ell saber què fa”, va prosse-
guir Calaf.

El regidor republicà, que va 
admetre conèixer l’homenatjat des 
dels anys 80 “quan vam intentar 
impulsar la publicació ‘Quatre 
fulls’ amb una mirada inquieta 
i de reflexió”, va destacat de Lli-
nares “el seu treball pel bé comú”  
tot repassant les entitats amb les 
quals sempre ha estat vinculat: el 
CEC, els pessebristes, Castellar Vell 
i la posterior associació d’Amics 
de Castellar Vell o la recuperació 
de l’ermita de Sant Pere Ullastre

Llinares, per la seva banda, va 
dir a l’hora de recollir el premi que 

ERC | VALORS REPUBLICANS

“sempre m’ha agradat col·laborar 
amb les entitats” i que tot ho ha 
pogut fer perquè “sempre he tingut 
al meu costat la meva dona”.

tres alumnes premiats 
A més del premi als Valors Repu-
blicans, dimecres es van atorgar les 
beques d’estudi Oriol Papell que en-
guany han arribat a la setena edi-
ció. Els alumnes que han rebut beca 
aquest any són tres: Guillem Seuba, 

estudiant del Grau de Comunicació 
Audiovisual que l’any que ve vol refor-
çar amb una estada als Estats Units; 
Lídia Lomas,  que actualment estudia 
4rt d’ESO a l’INS Castellar, que l’any 
que ve farà un Grau Mitjà de Con-
ducció d’Activitats Físicoesportives 
en el Medi Natural i temps de lleure 
al CAR de Sant Cugat i Judit Casas, 
que seguirà l’any que ve el segon curs 
del CFGM en emergències sanitàries 
a Manresa. 
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· Han passat dos mesos de la in-
vasió per part de Rússia a Ucra-
ïna, el mateix temps que fa que 
vas llegir el manifest, com a re-
presentant de la comunitat ucra-
ïnesa a Castellar, als jardins del 
Palau Tolrà, en la concentració 
de rebuig a la guerra. 
Quan vaig llegir el manifest la situ-
ació ja era horrible, però en aquell 
moment no em podia imaginar tot 
el que passaria després, tot el que 
ha passat en aquests dos mesos. Jo 
intuïa que la guerra no seria qües-
tió de dos o tres dies, però eren im-
pensables, aquests atacs cruents, 
els crims a la societat i les ciutats 
arrasades al no-res.  

· Vas arribar d’Ucraïna amb 13 
anys i ara en tens 29. Tens fami-
liars i amics allà?
Sí, de fet hi queda tota la família. 
Aquí només vam venir quatre per-

“Rússia no s’esperava aquesta 
resistència per part d’Ucraïna”

  Cristina Domene

Dos mesos després d’haver llegit el 
manifest en rebuig de la guerra a Ucra-
ïna, Sergiy Kozak, castellarenc amb 
orígens ucraïnesos, valora aquests 
60 dies d’invasió per part de Rússia

ENTREVISTA

SERGIY KOZAK
Castellarenc d’Ucraïna

sones, els pares, el meu germà i jo. 
Qui més em preocupa són els avis, 
que són a Nehivtsi, prop de Polò-
nia. Al principi, sobretot una de les 
meves àvies, tenien molta por, i vam 
estar mirant de portar-los cap aquí, 
però ara ja ha passat la fase d’incer-
tesa, ja no viuen amb la por constant 
que pugui caure un míssil. Ells han 
patit alarmes aèries, s’han hagut 
d’amagar, però, per sort, a la seva 

població no ha arribat res, no hi ha 
hagut destrosses. Ens expliquen que 
és complicat trobar medicaments, 
perquè quasi tot el que arriba està 
destinat a l’exèrcit, i en relació amb  
el menjar, per sort, viuen en una 
aldea rural i subsisteixen amb la 
seva collita. A més, ajuden amb el 
que poden a l’exèrcit i a l’Estat. Per 
exemple, fan pa i després passa un 
camió i se l’emporta. 

· Acabes de fer 29 anys, si fos-
sis allà hauries d’estar al servei 
de l’exèrcit. 
Sí, de fet, quan vaig fer els 18 anys 
vivia aquí, però encara no tenia la re-
sidència permanent i vaig rebre la 
carta per realitzar el servei militar 
obligatori. Vaig anar al consolat, em 
vaig empadronar i me’n vaig lliurar. 
Però, tot i que els homes d’allà tenen 
formació, no m’esperava la resistèn-
cia que estan exercint contra el que 
s’anomena a si mateix “l’exèrcit més 
potent del món”. Els ucraïnesos som 
molt patriotes, celebrem molt les fes-
tes nacionals, però em va sorpren-
dre veure els grangers remolcant 
tancs amb tractors, o plantant-se al 
davant per aturar-los... Em poso en 
el seu lloc i em fa por, no sabria com 
reaccionar. Però està clar que Rús-
sia no esperava aquesta resistèn-
cia. Pensaven que en dos o tres dies 
tindrien Ucraïna sota control i po-
sarien al Govern algú afí al Kremlin.

· Creus que el conflicte s’allar-
garà molt?
Crec que tenim guerra per a mesos, 
espero que no per a anys. El que no 
entenc és l’estratègia de Putin. Per-
què el país més gran del món, que 
diu que té l’exèrcit més potent, envia 
soldats de 18, 19, 20 anys amb tancs 
dels anys 70? Si hagués volgut sot-
metre Ucraïna, té recursos per fer-
ho. Està clar que la guerra ja està 
afectant a nivell mundial. No sé si 
algú entén els motius o l’estratègia 
de Putin, però a mi, se m’escapen. 

El Sergiy, el dia de la concentració contra la guerra, amb una pancarta.  || Q. P.

Castellar del Vallès comença els 
preparatius per viure la 6a edició 
del CorreTapa Castellar després 
de tres anys de no celebrar-se. Des 
de la dinamització de l’esdeveni-
ment es fa una crida a aquelles 
persones que dirigeixin un bar o 
un restaurant local i que vulguin 
participar en l’edició d’aquest 
any que contactin abans del 8 de 
maig amb comunicacio@ielou.cat 
o trucant al telèfon 93 707 00 97.  
El mateix sector de l’hostaleria 
local té ganes que arribi aquesta 
edició, després de dos anys amb 
fortes restriccions pel que fa a l’ac-
cés als locals i períodes de tanca-
ments perllongats obligats per la 
pandèmia del coronavirus. 

A l’edició del 2018 van partici-
par uns 15 establiments, però s’es-
pera que enguany aquesta xifra se 
superi. Aleshores es van servir, du-
rant els quatre dies que va durar 
el CorreTapa, unes 8.000 tapes. La 
tapa Gyoza 2.0, de Mito Restaurant, 
establiment que també va erigir-se 
en millor tapa també en l’edició del 
2017, va guanyar el premi al Corre-
Tapa 2018. El millor CorreTapa va 
ser el del 2017, quan es van servir 
9.500 racions, unes 1.800 més que 
l’any anterior. En totes les edici-
ons hi ha hagut premis per als tas-
tadors i també per a aquells insta-
gramers que van aconseguir   més 
likes amb les fotos dels plats dels 
establiments que participaven en 
la iniciativa.   || REDACCIÓ

Crida pel 
CorreTapa 
2022

GASTRONOMIA |
 6A EDICIÓ

GUERRA A UCRAÏNA | 2 MESOS
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Un passeig d’hora i mitja des de 
la Grècia clàssica fins a l’Europa 
moderna, passant de la democrà-
cia d’Aristòtil a la demagògia del 
neoliberalisme actual. L’autor del 
recentment publicat Palabras del 
Egeo va fer una anàlisi del moment 
històric actual des d’un vessant hu-
manístic i hel·lenístic. Pedro Olalla, 
escriptor, professor, traductor, hel-
lenista i cineasta, va ser rebut per 
una Sala d’Actes plena i d’allò més 
expectant. Les paraules del con-
ductor de l’entrevista, Josep Asen-
sio, filòleg i professor de secundària 
durant molts anys a l’Institut Caste-
llar, va contribuir a generar aquest 
interès: “És un gran honor per a 
Castellar comptar amb la pre-
sència d’Olalla, quedareu capti-
vats per la seva eloqüència”, avan-
çava Asensio abans de formular la 
primera pregunta: “Què queda de 
la crisi grega del 2010?”.

Dotze anys i 450 recomana-
cions després es pot fer un balanç, 
post factum i amb dades concretes. 
“El deute públic de Grècia era al 
129% del PIB d’aleshores, ara, és 
al 230% del PIB, que, a més, ha dis-
minuït en un 25%, fet que només 
passa en moments de guerra. Un 
quart de la població viu sota el llin-
dar de la pobresa. Ningú pot ava-
lar aquesta gestió, però com que 

Pedro Olalla, a l’esquerra, amb Josep Asensio durant la xerrada a la Sala d’Actes d’El Mirador. Al QR es pot veure l’acte íntegre. || C. D. 

  Cristina Domene

L’escriptor i hel·lenista 
Pedro Olalla parla, 
davant una sala plena, 
sobre democràcia 
i demagògia 

Olalla: “L’humanisme és l’única sortida”

és el resultat del full de ruta de la 
Unió Europea, és inqüestionable. 
Podem afirmar que ara estem pit-
jor”, va assegurar Olalla.

democràcia i demagògia

A l’hora de definir els conceptes de 
democràcia i demagògia, l’expert va 
destacar que els conceptes sotmesos 
al pas de la història no poden tenir 
un significat stricto senso. “Dit això, 
el que hauria de ser la democrà-
cia és el govern del ‘demos’, entès 
com el conjunt de ciutadans amb 
drets polítics actius. Aquells que 
tenen la potestat de jutjar i gover-
nar”. Agafant aquesta definició com 
a referent, Asensio va repreguntar 
si es podia considerar, doncs, que 
avui dia hi ha democràcia a Europa. 

“En aquest moment cap democrà-
cia s’atreviria a definir el ciutadà 
com ho va fer Aristòtil, ningú de 
nosaltres es pot sentir ciutadà en 
la seva definició atenenca. De fet, 
estem més davant d’una demagò-
gia que davant una democràcia”. 
Tot i que primigèniament la parau-
la demagog no tenia un sentit pejo-
ratiu, de fet el seu significat etimo-
lògic es tradueix com ‘aquell que és 
capaç de conduir el poble’, avui dia 
es pot qualificar d’actitud dema-
goga o populista “proposar i pro-
moure polítiques deshonestes, 
irrealitzables, en les quals no es 
creu, per obtenir rèdits en benefi-
ci propi per part de persones que 
sí que et creuen”, va matisar l’hel-
lenista. Asensio i Olalla van coinci-

dir en afirmar que ens governen a 
través de la por i que no hem après 
res de la pandèmia: “Només que 
la salut no era el més important 
per als governs i que ho estem fent 
pitjor”. A més, va afegir Olalla, els 
interessos de les grans multinacio-
nals “són diametralment oposats 
als interessos dels ciutadans”.

Tot i “el pessimisme genera-
litzat durant els temes tractats 
a la xerrada”, segons les paraules 
de l’entrevistador, “ens queda l’es-
perança de l’humanisme”, deia 
Asensio. “L’humanisme és l’única 
sortida”, va coronar Olalla, “entès 
com una actitud de cultiu de les 
nostres qualitats, com una acti-
tud de resistència a favor de l’és-
ser humà de manera conscient”. 
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Coneixem sovint, en el món indus-
trial, comercial i del lleure, persones 
que aspiren a tenir-ho tot controlat.
S’esforcen a preparar bé les seves 
actuacions perquè no se’ls pugui es-
capar res. Minuciosament fan plans 
tocant de peus a terra perquè no els 
sorprengui quelcom incontrolat.
Com que aquí a la Terra no existeix 
la persona perfecta, la que no s’equi-
voca mai, la que està amb tot i per 
tot, a aquests controladors poten-
cials, a la vida pràctica, se’ls pre-
senten situacions i problemes que 
els poden causar mals resultats. En 
aquests casos rectifiquen, corregei-
xen i posen en marxa un altre cop la 
seva activitat programada.
El millor que es pot fer perquè les 
coses surtin bé és proposar-se-les 
amb el màxim control. Pensem que 
sempre serà millor així que no pla-
nificant res i deixant que el temps 
ho solucioni tot.

Assolir el màxim control

 Antoni Comas

  Josep Maria Calaf *

 Junts per Castellar

les eleccions muni-
cipals del 2019 ERC 
portava en el seu 
programa una pro-
posta molt decidida, 
engrescadora i de-

sitjada per gran part de la ciutada-
nia sobre la conveniència d’apostar 
per una nova piscina a Castellar. Les 
raons que ens assistien eren moltes 
i variades. Una d’elles es basava en 
els resultats d’una enquesta efec-
tuada a finals del 2018 per ERC en 
què la ciutadania manifestava cla-
rament la necessitat de disposar 
d’una segona piscina. Una segona 
raó és la baixa inversió en esport 
que hi ha a Castellar en comparació 
amb la mitjana. Les dades objecti-
ves de diferents organismes de re-
ferència també aconsellen que, pel 
nombre d’habitants, Castellar pre-
cisa una segona piscina. 

ot just fa una setma-
na, el New Yorker –
aquesta publicació 
que la ministra soci-
alista Margarita Ro-

bles diu que no coneix– publicava un 
article gravíssim, que denunciava 
que un mínim de 65 persones vin-
culades a l’independentisme català 
–entre diputats, polítics, advocats, 

A

T

Nova piscina sí, però no 
de qualsevol manera

Pegasus: la claveguera ja 
vessa

continua a la pàgina 11

Aquest posicionament clar i contun-
dent d’ERC va provocar una reacció 
en cadena de la resta de partits, en 
què pràcticament tots van incorpo-
rar una segona piscina en els seus 
programes electorals. Aquest és 
el cas, especialment, de l’equip de 
Govern que va incorporar precipi-
tadament una proposta de piscina 
al costat mateix de l’actual, envaint 
una part de l’espai de la plaça Cata-
lunya. Aquesta proposta, absoluta-
ment inviable, va ser immediata-
ment rebutjada pel mateix equip de 
Govern poc després de les eleccions 
del 2019. El nou emplaçament era 
en un espai que actualment forma 
part de les instal·lacions del CAC. 
Aquest espai està format per dues 
parcel·les, una de 31.000 m2 i l’altra 
de 12.000 m2. A la primera s’hi troba 
la pista d’atletisme homologada i la 
zona edificada, i a la segona hi ha el 
circuit de cros, i es troba a la zona 
nord-est entre la ronda Tolosa, el 
camí de Can Casamada i el corri-
ol que ressegueix un tram del tor-
rent de Colobrers. Aquesta segona 
parcel·la és on es vol fer la nova pis-
cina. Les dues tenen, actualment, 
una activitat relacionada i gestio-
nada pel CAC, cosa que converteix 
aquesta entitat en part afectada i, 
per tant, interessada en el projec-
te. Si serà o no perjudicada depen-
drà de quines voluntats de consen-
sos es concretin.
Però, tot i que el CAC és un element 
important i necessari en el diàleg, no 
és l’únic que demana participar en 
el projecte ja que, per la seva enver-
gadura, és un projecte que cal con-
siderar de ciutat i les decisions que 
es prenguin seran transcendents 
per la ciutadania. 
Entre finals del 2019 i principis del 
2020 el Govern presenta una propos-
ta, de fet un esborrany, de com vol 
fer la piscina. I això ho fa tant amb 
el CAC com amb els partits de l’opo-
sició. Uns i altres en mostren greus 

reticències i ens instem a mantenir 
reunions per debatre alternatives, 
propostes i idees. Però apareix la 
Covid i es para tot. Nosaltres vam 
estar d’acord a parar l’execució del 
projecte, ja que s’havien de priorit-
zar les necessitats derivades de la 
crisi economicosanitària de la pan-
dèmia. Però no calia parar les reu-
nions per trobar un bon consens 
sobre quin model de piscina con-
venia a Castellar.
Ara es decideix continuar amb el 
projecte, però de manera urgent i 
amb presses. Les eleccions munici-
pals s’acosten i l’equip de Govern s’hi 
vol presentar amb la piscina feta o, 
en tot cas, molt avançada. Però això 
no es pot fer a costa del consens i la 
concreció d’un model que doni res-
posta a tots els reptes plantejats. El 
lloc triat és el més idoni? Cal fer un 
replantejament general de tot espai 
del CAC pel que fa a serveis compar-
tits? Cal concretar un model d’ofer-
ta poliesportiva? És convenient una 
piscina descoberta que només tin-
gui un funcionament temporal du-
rant l’any, o millor pensar en una de 
coberta? Com es manté el circuit de 
cros del CAC, que té unes especifi-
cacions tècniques molt concretes? 
Cal apostar per una piscina de mides 
olímpiques apta per a la competi-
ció? Com i on cal construir el gim-
nàs demanat pel CAC i acceptat per 
l’equip de Govern? Tot  això reque-
reix participació, diàleg, consens i 
voluntat. I temps que fins avui s’ha 
malgastat impunement. Finalment 
cal dir que ara quasi qualsevol cosa 
és possible econòmicament, ja que 
els recursos hi són. I a disposició.
I en aquesta situació econòmica fa-
vorable que estem ara no s’hauria 
de descartar tan aviat la proposta 
d’ERC que no només pretenia donar 
resposta a la piscina sinó que plan-
tejava donar sortida al Club Tennis 

i els seus familiars i col·laboradors 
més pròxims– tenien els telèfons 
mòbils punxats amb el programa-
ri espia Pegasus.
Pegasus és un programa fabricat 
per una empresa israeliana, que 
s’introdueix als telèfons mòbils de 
la víctima i que, a més d’extreure’n 
tota la informació, controla el mi-
cròfon i la càmera de vídeo sense 
que l’usuari se n’adoni. Pegasus 
només es ven a estats, o sigui que 
la sospita va caure inevitablement 
sobre les clavegueres de l’Estat es-
panyol, i sobre el Govern socialista 
que les controla –o que les hauria 
de controlar. Quina llàstima que 
no haguessin estat tan eficients a 
l’hora de vigilar els moviments de 
l’imam de Ripoll i els seus sequaços 
mentre preparaven els atemptats 
terroristes a la Rambla de Barce-
lona, el 17 d’agost del 2017...
El Govern socialista tira pilotes 
fora, i diu que no en sap res. El CNI 
ho ha negat tot i diu que les inves-
tigacions han estat ordenades pel 
poder judicial. Però alguns magis-
trats desmenteixen aquestes decla-
racions, i neguen que ells hagin or-
denat un espionatge massiu.D’altra 
banda, el PSOE i la resta de partits 
del 155 afegeixen que, més enllà 
que sigui més o menys legal, els 
independentistes som mala gent i 
se’ns ha de vigilar. D’una manera 
o d’una altra.
També s’ha d’agrair la gran apor-
tació de l’alcaldessa de Barcelona: 
la inefable Ada Colau que, pregun-
tada sobre el tema, va dir que a ella 
no li fa por que l’espiïn, perquè no té 
res a amagar. Certament, són unes 
declaracions sorprenents perquè, 
coneixent-la, el que estranya més 
és que no hagi dit que a ella ja l’ha-
vien espiat moltes vegades.
Tot plegat recorda massa la situació 
que es va viure a la Unió Soviètica 
durant la fuita a la central nuclear 
de Txernòbil el 1989: la primera re-

acció, intentar tapar-ho; la segona, 
negar-ho, i quan ja no es pot tapar 
ni negar, l’última sortida és inten-
tar carregar-li la culpa a algú altre.
Cal recordar que el núvol tòxic de 
Txernòbil va recórrer tot Europa. 
La radioactivitat fora de control va 
provocar una onada de destrucció 
en forma de contaminació ambi-
ental i, el que és més greu, un de-
goteig incessant de morts durant 
molts anys a causa de la radiació.  
Txernòbil va ser el moment deci-
siu en què es va fer evident que el 
col·lapse de la Unió Soviètica era 
inevitable. Els règims antidemo-
cràtics acostumen a tenir aquesta 
mena de final.
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opinió

ls que seguíeu amb 
més o menys assi-
duïtat el programa 
Plats bruts, recor-
dareu l’habitatge on 

l’Emma residia de rellogada: la ca-
seta de fusta.
Ahir em va sobtar topar-me amb la 
construcció a Sabadell d’un bloc de 
pisos que com a novetat aporta que 
l’estructura de la seva construcció 
és totalment de fusta. En arribar a 
casa no vaig poder-me estar d’inda-
gar una mica més i vaig poder llegir 
que es tracta d’una promoció d’ha-
bitatges de lloguer protegit execu-
tada per l’empresa pública VIMU-
SA. Evidentment que jo no soc qui 
per opinar sobre aquest tema, però 
el fet de veure un esquelet de fusta 
alçar-se sobre el sòl fins a l’alçària 
de tres pisos m’ha sorprès d’allò 
més. Estic convençut, convençu-
díssim, que els tècnics i arquitectes 
saben què fan, però la meva ment 
no ha pogut obviar el record de la 
fragilitat que tenien les nostres 
barraques d’infantesa que fèiem 
al mig del bosc amb quatre fustes, 
un grapat de cordills i un parell de 
sunyers que trobàvem abandonats 
a qualsevol racó del meu poble... 
Arran de l’atemptat de les Tor-
res Bessones, a Nova York, recor-
do haver llegit alguna cosa sobre 

  Decorats de tota mena. || JOAN MUNDET

Estructures

E PLAÇA MAJOR

VÍCTOR VALLS
Impresor

 Ignasi Giménez*

ots els castellarencs i 
castellarenques sem-
pre hem dit que el nos-
tre municipi té un en-
torn privilegiat i que 

som molt afortunats de poder gau-
dir de tota la natura que ens envolta. 
El 83% del nostre terme municipal és 
àrea forestal i agrícola, i més del 60% és 
àrea arbrada, sense oblidar que un terç 
forma part del Parc Natural de Sant 

T
Per uns boscos lliures de 
residus

Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac.
No obstant, sovint ens oblidem que 
el medi natural és fràgil i que cal cui-
dar-lo i, sobretot, mantenir-lo net i en 
condicions. Per ajudar que tots pren-
guem consciència de la quantitat de re-
sidus que llencem de forma incontro-
lada a la natura i promoure accions de 
sensibilització a través de la recollida 
d’aquests residus abocats il·legalment 
als espais naturals, enguany ens hem 
tornat a sumar a la campanya Let’s 
clean up Europe.
En el marc d’aquesta campanya, im-
pulsada per l’Agència de Residus de 
Catalunya, la Regidoria de Transició 
Ecològica ha organitzat dues actu-

Tant de bo 

economia, 

durabilitat i 

seguretat puguin 

conjuminar-se

ve de la pàgina 10

el tema i que em va sobtar moltís-
sim. Alguns arquitectes (de qui vaig 
pensar que s’havien begut l’enteni-
ment) defensaven que si les estruc-
tures dels edificis haguessin contin-
gut molta més fusta en comptes de 
tant d’acer, no hagueren col·lapsat 
o bé ho hagueren fet a una veloci-
tat molt més lenta, cosa que hau-
ria permès salvar la vida a moltes 
més persones. Com podeu imagi-
nar, d’entrada, la meva enorme ig-

norància s’hi va barrejar l’escep-
ticisme i, en qualsevol àmbit de la 
vida, aquesta barreja esdevé un 
còctel molt perillós i massa habi-
tual. Penso que, moltes vegades, 
l’escepticisme es cura amb quatre 
lectures en diagonal i aquesta no 
és tampoc l’excepció... “Doctors té 
l’Església, que diuen”.
No vull deixar afegir-me al fil de la 
ignorància que acabo d’esmentar, 
bo i sabent que algun dels meus 

benvolguts i pacients lectors m’il-
lustraran sobre els dubtes que se 
m’han obert en veure sobre el ter-
reny allò que només havia sentit a 
explicar. Em cal pensar que aquest 
nou sistema de construcció, a més 
de raons ecològiques, també res-
pon a criteris econòmics. Tant de 
bo economia, confortabilitat, du-
rabilitat i seguretat puguin conju-
minar-se ni que sigui per una ve-
gada a la vida.

acions en què poden participar tots 
els ciutadans.
Dissabte 7 de maig es farà una neteja 
de residus al camí del riu Ripoll, a la 
zona compresa entre Can Barba i la 
resclosa del molí d’en Busquets.
A més, entre el 2 i el 8 de maig animem 
tothom, ja sigui de forma individual o 
en grups, a netejar qualsevol espai de 
l’entorn del municipi.
Us animem, també, que us fotografieu 
amb els residus escollits i que pugeu 
les fotografies a les xarxes socials per 
difondre la iniciativa i ajudar que la 
resta de ciutadans prenguin consci-
ència de la importància de preservar 
el medi natural.

Trobareu la informació sobre les ac-
tuacions previstes a la web municipal 
(www.castellarvalles.cat).
Estem convençuts que la iniciativa 
serà un èxit, ja que sempre que s’han 
organitzat actuacions similars hem 
tingut una gran resposta per part de 
la ciutadania.
Mai podem oblidar que netejar no és 
el més important, el que realment im-
porta és no embrutar. I això és a les 
nostres mans.
Mantenir els nostres camps i boscos 
nets i vigilar que ningú els embruti és 
responsabilitat de tothom.
Cuidar l’entorn és cuidar-nos.
 * Alcalde

Castellar, ja que es troba en una si-
tuació de saturació, amb dificultat 
de construcció pel desnivell, im-
possibilitat d’expansió i greus pro-
blemes d’aparcament. A la vegada, 
s’allibera espai per al poliesportiu 
Dani Pedrosa i l’Escola El Sol i La 
Lluna, s’amplien equipaments mu-
nicipals (cosa molt necessària) i no 
s’afecta el CAC. Ens hi posem?  Nos-
altres hi serem si ens hi conviden. 
Com en totes les taules que apos-
tin pel diàleg, el debat i els acords.

 * Regidor d’ERC  
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Castellar es va tornar a convertir en 
capital de la cultura andalusa gràci-
es a la Feria de Abril. Durant el cap 
de setmana d’actuacions a l’Espai 
Tolrà, amb coros rocieros, grups de 
ball i solistes d’arreu de Catalunya, 
aproximadament un centenar d’ar-
tistes van passar per l’escenari. El 
bon ambient va anar acompanyat, 
com no podia ser d’una altra mane-
ra, de molt flamenc i de gastrono-
mia, com el clàssic rebujito. Va ser 
una cita amb molta emoció  i, so-
bretot, afluència, des de divendres 
fins diumenge 24 d’abril. 

La Feria de Abril de l’Associa-
ció Casa de Andalucía de Castellar, 
que arribava a la desena edició, va 
fer que centenars de castellarencs 
rescatessin de l’armari vestits flo-
rejats i de farbaland. La festa va co-
incidir amb la Diada de Sant Jordi, 

dues celebracions que van omplir 
de cultura Castellar.

El tret de sortida de diven-
dres, a més de comptar amb actu-
acions de coros rocieros de Saba-

La Feria de Abril torna per emocionar
Entre ‘coros 
rocieros’, grups de 
ball i solistes d’arreu 
de Catalunya, un 
centenar d’artistes 
van pujar a l’escenari

  Guillem Plans

solistes com Carlos i Paula Vílchez, 
Carlota o Loli Reyes. Dissabte la 
festa es va allargar fins passada la 
mitjanit i l’endemà el recinte firal 
de l’Espai Tolrà no va trigar a om-
plir-se de castellarencs que hi vo-
lien fer el vermut. I és que, a més, 
del ball i de l’actuació de grups de 
ball i solistes, la Feria de Abril es 
caracteritza per la seva oferta de 
tapes i de rebujito, el còctel que bar-
reja xerès i refrescos, típicament 
llimonada blanca o refresc de llima 
i llima, i beguda habitual a totes les 
ferias que s’organitzen per aques-
tes dates o el típic vi mançanilla, 
un vi blanc i sec.

Da Silva també destacava una 
altra actuació, molt local: “Va ser 
molt especial quan va pujar a l’es-
cenari la castellarenca Veroni-
ca Mora, que pertany des dels 12 
anys a l’entitat rociera local i que 
va cantar Niña Pastori”. També 
van estar presents a la Feria grups 
rocieros de Capellades, Manresa, 
Cunit, Sentmenat o Tarragona, 
entre altres municipis. L’esdeveni-
ment va comptar amb la presència 
de la Federación Andaluza de Co-
munidades (FAC).

“Ja n’hi diuen ‘la Feria del 
Vallès’”, expressava, feliç, Montse 
Da Silva, conscient que Castellar és 
una referència de la celebració. 

dell i Terrassa, va comptar amb 
un toc ben diferent gràcies al grup 
de música electrònica Almatronic. 
“La gent no s’ho esperava de cap 
manera i va ser una actuació molt 

bonica”, expressava la presidenta 
de la Casa de Andalucía de Caste-
llar, Montse Da Silva. Al llarg dels 
tres dies, alguns dels artistes que 
van passar per l’escenari van ser 

Una integrant d’un grup de ball convidat a la Feria d’Abril que es va celebrar el cap de setmana passat a l’Espai Tolrà. || Q. PASCUAL

tradicions
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L’FS Castellar, a un pas de Tercera

L’FS Castellar fa els deures jornada 
a jornada i ja és només a una d’acon-
seguir l’ascens matemàtic a Tercera 
Divisió. Això sí, no dependrà d’ells, ja 
que el Vacarisses no hauria de gua-
nyar el seu partit amb el Pineda de 
Mar per aconseguir-ho.

Precisament, l’equip que mar-
carà el retorn a categoria nacional de 
l’FS Castellar és el mateix que van 
superar en aquesta última jornada 
per 3-5. Un conjunt, el Pineda de Mar, 
que ocupa la penúltima posició de la 
taula però que va saber complicar 
la vida als de Darío Martínez, que 
van acabar demanant l’hora i a qui 
un gol de Marc Mas a les acaballes 
els va donar oxigen i tranquil·litat.

La quarta victòria consecutiva 
i l’onzena jornada sense perdre de 
l’equip taronja va arribar a domicili 
contra un equip ferit i que lluita per 
intentar sortir del descens directe. 
En aquests moments de la compe-
tició, qualsevol equip és capaç de 
superar un altre, estigui en la po-
sició que estigui, i el Pineda ho va 
demostrar durant els 40 minuts.

El Castellar no va tenir gaires 
problemes per dominar el marca-
dor i Guillem Ramiro –que amb 26 
ja és el segon màxim golejador de la 
categoria– va anotar als 20 segons 
de l’inici. Un gol que es va veure 
consolidat pel segon de Marc Mas 
al minut set.

Al 10, els locals van retallar 
distàncies, però Ramiro (11’) i Álex 
Martínez (13’) van establir un con-
tundent 1-4 que semblava defini-

Álex Martínez va ser un dels golejadors del partit contra el Pineda de Mar. || A. SAN ANDRÉS

Els de Darío Martínez poden aconseguir l’ascens a casa aquesta jornada si el Vacarisses no guanya el seu partit

  Albert San Andrés

tiu. Però al futsal ningú es pot refi-
ar gaire i un gol al límit del temps 
reglamentari dels locals va servir 
de revulsiu per fer trontollar  tot un 
líder de la categoria.

Si en la primera l’equip no va 
passar gaires penes, la segona va ser 
tot el contrari: el rival va posar en 
problemes els visitants, evitant la 

bona conducció ofensiva, cosa que 
li va crear un maldecap al tècnic, 
que veia com els de Pineda s’anima-
ven per moments. A sis del final un 
gol del local David Vázquez va fer 
presagiar el pitjor, però Marc Mas 
–segon màxim golejador de l’equip 
amb 20 gols– va sortir al rescat dels 
seus per acabar amb el patiment 

d’una segona part en què van sor-
tir poques coses i l’equip es va veure 
desbordat.

“La segona part va ser per 
oblidar, ja que no aconseguíem 
treure la pilota controlada. Tot i 
això es va aguantar i en una de les 
poques conduccions ben fetes es 
va marcar el 3-5 que ens va donar 

L’HC Castellar va caure per segona 
vegada aquesta temporada contra 
el Cubelles, nou líder del grup, des-
prés d’aconseguir superar els gra-
nes per 5-3, en el que va ser un partit 
intranscendent, ja que la derrota del 
Barberà per 1-4 amb el Cerdanyola 

va deixar sense opcions matemà-
tiques de jugar la promoció als de 
Pep Mateo. Aquest dissabte (19.45 
h, Dani Pedrosa) l’equip tancarà la 
temporada en el partit que els en-
frontarà al  Barberà, un rival que 
encara té opcions d’ascens.

El Cubelles es posa líder 
després de superar 
l’HC Castellar (5-3) 

la tranquil·litat, també gràcies a 
una bona defensa quan el rival va 
jugar de cinc”, va explicar el tèc-
nic castellarenc.

L’equip va saber patir contra 
un rival de la part baixa, els que mi-
rant l’històric més els fan patir, però 
van sumar tres punts d’or per apro-
par-se una mica més a l’objectiu de 
la temporada.

L’equip es manté al capda-
vant de la taula, amb una renda 
de vuit punts per sobre del Ràpid 
Santa Coloma, que es va deixar 
dos a casa contra el fins llavors 
cuer, el Ripollet B, amb un empat 
a dos gols, resultat idèntic del Pa-
rets amb el Girona, un altre equip 
de la part baixa de la taula. El Va-
carisses va caure golejat pel Ciu-
tat de Mataró per 8-1, un resultat 
que deixa pastat l’ascens matemà-
tic del Castellar.

Per aconseguir-ho, els de 
Martínez hauran d’esperar que 
el Vacarisses, quart classificat, 
empati o perdi, ja que el Parets té 
un partit més i encara haurà de 
descansar. En aquest supòsit la 
diferència seria de 14 punts quan 
només restarien quatre partits per 
disputar i els taronges lligarien 
l’ascens i només s’haurien de pre-
ocupar de guanyar el títol de Lliga.

A més, el Vacarisses juga dis-
sabte (18.00 h) i el Castellar diu-
menge (17.30 h, Joaquim Blume), 
motiu pel qual ja coneixerà si s’ha 
donat el resultat necessari. En cas 
de resultat negatiu per als seus in-
teressos, tot dependrà d’ells ma-
teixos, quan encara queden qua-
tre partits per jugar.  

esports
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FUTBOL | 2A CATALANA

VÒLEI | FS CASTELLAR

BÀSQUET | C. CATALUNYA

Victòria a 
Can Rull i 
quart lloc

L’ascens 
del masculí, 
a tocar

El Mollerussa 
imposa la 
seva llei a casa

Segona victòria consecutiva de la UE 
Castellar, que va superar per 2-3 el Can 
Rull Rómulo Tronchoni, en un partit en 
què va mostrar dues cares diferents i 
que l’equip va saber resoldre en la sego-
na part, quan va recuperar el nivell de 
joc vist en les últimes jornades.

El primer equip sènior de vòlei de 
l’FS Castellar no aprofita el primer 
match ball de la temporada i perd la 
possibilitat d’avançar fins al liderat-
ge de la categoria, després de caure 
a Roquetes contra el líder. Tot i això, 
pot aconseguir l’ascens aquesta set-
mana si assoleix la victòria. El feme-

El CB Castellar va iniciar a les Terres 
de Ponent la fase en què es juga ser o 
no ser a la Copa Catalunya la tempo-
rada que ve. I ho va fer amb una der-
rota (78-65) contra el CB Mollerussa, 
a priori, l’equip més potent dels qua-

La visita als camps sabadellencs 
mai són fàcils, i el municipal de Can 
Rull no és una excepció. L’equip només 
ha sumat un punt de sis possibles en 
els camps de la ciutat veïna i el rival ja 
va rascar un 0-1 en el partit d’anada al 
Cortiella. David López va obrir el mar-
cador al 20, tot i no dominar el joc, però 
dos minuts després un penal transfor-
mat per Daniel Domínguez va igualar, 
i al límit del descans els sabadellencs 
capgiraven el partit. En la segona tot 
va canviar i un gol d’Iker Roldán (73’) i 
de Carlos Saavedra van fer viatjar els 
punts cap a Castellar.

“Ja sabíem que anar a Can Rull 
no seria fàcil. Vam sortir al camp 
adormits i van avançar-se en algu-

ní continua sumant i manté la plaça 
de promoció.

L’equip de Rafa Corts va tenir 
l’oportunitat d’assaltar el lideratge 
de la categoria i començar a lligar 
l’ascens a Primera Catalana, però un 
rival molt dur no va donar opcions als 
castellarencs, que van patir un con-
tundent 3-0 (25-18 /25-15 /25-18). Els 
tarragonins no van donar opcions des 
de l’inici a l’equip taronja que va tor-
nar sense punts a casa, tot i que la der-
rota de moment no els suposa gaires 
esglais, ja que la renda contra les Pan-
teres Grogues continua sent de cinc 
punts, i serà l’equip que visiti aques-
ta setmana el Pavelló Puigverd (dis-
sabte, 20.30 h), on una victòria local 
significaria l’ascens a falta de dues 

tre del grup i al qual va plantar cara 
en el començament del partit.

Els de Quim P. Alarcón van 
sumar la primera derrota després 
de començar el primer quart domi-
nant el marcador amb un parcial de 
2-13 que no van aconseguir mantenir 
més enllà del minut quatre del segon, 
quan els de Lleida van empatar a 30 
i van passar a dominar el marcador 
fins al final.

Amb un 43-34 al descans, l’equip 
es va poder refer en el tercer període, 
quan va reduir la diferència a només 
set punts. Els lleidatans, però, no 
van donar opció en els últims 10 mi-
nuts i van sumar la primera victòria 

nes jugades en la primera part”, va 
explicar el tècnic Tomás Ramos. “En el 
descans els jugadors van fer un pas 
endavant i van recórrer al caràcter, 
van recuperar el nivell de joc, gene-
rant superioritats i desgastant físi-
cament el rival per donar la volta al 
partit”, afegeix, després d’una impor-
tant victòria que encara permet somi-
ar a un equip que és quart a la taula, 
després de superar el Gironella que va 
empatar contra el Tibidabo, i que re-
talla a 7 punts la diferència amb la se-
gona plaça, ja que la Pirinaica va caure 
contra el Sallent. El Joanenc va empa-
tar amb el Calaf i és a només un punt. 
L’Avià serà el següent rival en Lliga (dis-
sabte, 18.00 h).  || A.S.A.

jornades d’acabar la fase d’ascens.
En el cas del femení, entrenat 

per Paula Osorio, l’equip va fer els 
deures a domicili, ja que va aconse-
guir superar les Panteres Grogues 
per un ajustat 2-3 (18-25 /26-28 /25-
23 /25-14 /9-14), i segueixen en quart 
lloc de la taula, en posició de promo-
ció d’ascens, a cinc punts d’Orlandai, 
l’Igualada i el Llars Mundet, i a sis de 
La Salle Bonanova. Aquests dos úl-
tims i el Barberà B –líder del grup– 
són els partits que li queden a l’equip, 
motiu pel qual la promoció d’ascens 
és a les seves mans.

El B femení segueix cuer, sense 
victòries, i s’enfrontarà a l’Escola Pia 
de Calella, segon classificat, al Puig-
verd (diumenge, 9.00 h).  ||  A.S.A.

d’aquesta definitiva fase que decidi-
rà el descens de categoria. El millor 
en els groc-i-negres va ser Pol Lator-
re, amb 12 punts.

La nota més positiva del partit 
per als visitants va ser el retorn al par-
quet del base Albert Cadafalch, des-
prés de cinc mesos de lesió, una incor-
poració que farà sumar molt a l’equip.

En l’altre partit del grup, el CN 
Sabadell va superar per 81 a 54 el Tàr-
rega en un enfrontament en què no 
van donar cap mena d’opció a l’equip 
que teòricament és el més dèbil del 
grup. Els sabadellencs arribaran al 
Puigverd (diumenge 19.00 h) com a 
líders provisionals.  ||  A.S.A.

Segona victòria consecutiva de la UE Castellar, que encara es permet somiar. || A.S.A.

El masculí pot ser de Primera si dissabte supera les Panteres Grogues al Puigverd. || A.S.A.

El CB Castellar ha de lluitar per les dues primeres posicions si no vol patir. || A.S.A.
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Després de dos anys d’aturada 
obligatòria, la Milla Urbana del 
primer de maig tornarà a omplir 
la plaça d’El Mirador i tractarà de 
superar els inscrits de l’última edi-
ció del 2019, en què van sortir 146 
corredors.

La cursa dels 1.609 metres 
castellarenca és una de les més 
longeves de Catalunya i tornarà 
a ser protagonista l’1 de maig a la 

Torna la Milla Urbana a Castellar

La Milla Urbana tornarà després de dos anys d’absència. || A. S. A.

Dos anys després, el CAC organitza la prova tradicional de l’1 de maig

ATLETISME | CA CASTELLAR

Una cursa de BTT en memòria 
d’un pioner i a favor de SUMA 

Koldo Basterretxea, al centre, de blanc, un dels pioners de BTT a Espanya. || CEDIDA

CICLISME | MEMORIAL KOLDO BASTERRETXEA

tarda.  Enguany arriba a la 31a edi-
ció i amplia el seu ventall de cate-
gories amb la disputa de la 1a Milla 
Urbana inclusiva i adaptada per a 
tothom. Aquesta cursa tindrà dife-
rents categories, en què trobarem 
cursa amb cadira de rodes o cami-
nador amb opció de 5 o 10 metres, 
o cursa de 600 metres, adreçada a 
persones amb diversitat funcional 
a tots els nivells. Els atletes podran 

participar amb acompanyants i 
els entrenadors del CA Castellar 
també donaran suport a la cursa 
corrent amb els participants.

Segons s’ha explicat des del 
club d’atletisme, “la Milla Urba-
na s’organitza amb el suport de 
l’Ajuntament de Castellar, amb 
l’objectiu de promoure l’atle-
tisme a través dels centres edu-
catius de la vila, i per això sem-
pre hem demanat la implicació 
i el suport de la gent per ani-
mar-se i animar a participar”. 
Per realitzar inscripcions o re-
soldre dubtes es pot contactar 
amb l’adreça electrònica escola@
clubatleticcastellar.cat. Pel que fa 
als resultats, els sub-12 van pro-
var-se a Cornellà amb Mario Ro-
dríguez segon en els 60 metres, 
com a millor resultat. Els sub-14 
i sub-16 van competir a Sabadell, 
on Ivet Ortuño va guanyar els 
1.000 m, mentre que al Serrahi-
ma, Ainhoa Roldán (11:54,73) va 
guanyar els 3.000 m i Eric Haba 
(1:01,15) els 400 m tanques, amb 
Oleguer Martínez aconseguint una 
marca de 3,80 m en salt de perxa. 

 || REDACCIÓ

Organitzar una cursa de bicicletes de 
muntanya quan tot just es van donar a 
conèixer no devia ser gens fàcil i aquest 
va ser una part del llegat que va deixar 
Koldo Basterretxea, quan el 12 de juli-
ol del 1992 va organitzar amb el Centre 
Excursionista de Castellar –del qual era 
president– una cursa per a bicicletes de 
muntanya i pedalada popular.

Aitor Basterretxea, el seu fill, ha ex-
plicat que “havíem pensat fer una pe-
dalada solidària en benefici de Suma 
i vaig proposar que fos un memorial 

pel meu pare. El juny del 1992 va or-
ganitzar una de les primeres mar-
xes de BTT, sent president del CEC, 
i l’agost del mateix any ens va deixar, 
ara es compleixen 30 anys de la seva 
mort”. La cursa tindrà lloc aquest diu-
menge 1 de maig amb sortida a les pis-
tes d’atletisme, amb dos recorreguts, un 
curt i assequible de 24k (+500 metres) i 
un més llarg i exigent de 48 (+1300). En-
cara poden fer-se inscripcions a través 
de: https://sumacastellar.cat/inscripcio-
a-la-cursa-btt/.  || A. SAN ANDRÉS



DEL 29 D’ABRIL AL 05 DE MAIG DE 202216

esports classificacions

Barberà - Cerdanyola 1-4
Cubelles - HC Castellar 5-3
Sentmenat - Mollet 5-4
Olesa - Ripollet Ajornat

Gironella - Tibidabo TR 2-2
Avià - Berga 2-1
Sabadell B Descansa
Can Trias - N.Terrassa 1-2
Ripollet - Cerdanyola B 4-0
Pirinaica - Sallent 0-1
Can Rull RT - UE Castellar 2-3
Calaf - Joanenc 0-0

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · GRUP IV · J25 2A CATALANA · GRUP 1-1 · J07

CE Sabadell B 58 23 19 1 3
FC Pirinaica 43 23 12 7 4
FC Joanenc 37   23   9   10 4
UE Castellar 36 23  10 6 7
CF At. Gironella 35 23 10 5 8
FC Cerdanyola B 32 23 9 5 9
CE Berga 31 23 8 7 8
UD Tibidabo TR 30 24 7 9 8
CF Ripollet 30 24 8 6 10
CFU Can Rull RT 29 24 9 2 13
Natació Terrassa 28 23 6 10 7
UE Avià 27 23 6 9 8
UD Can Trias 23 23 6 5 12
CE Sallent 22 24 6 4 14
UD Calaf 18 24 4 6 14

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CP Cubelles 25 13 8 1 4
Cerdanyola CH 24 13 7 3 3
UEH Barberà  22 13 6 4 3
Mollet HC 18 13 5 3 5
HC Sentmenat 16 13 5 1 7
HC Castellar 15 13 4 3 6
Club Olesa Patí 14 12 4 2 6
CH Ripollet 9 12 2 3 7

Pineda - FS Castellar 3-5
Manlleu - Badalona 3-4
Sant Cugat - Montornès 4-5
Santa Coloma - Ripollet B 2-2
Parets - Girona 2-2
Vilamajor Descansa
Mataró - Vacarisses 8-1
Sant Julià - Lloret 5-8

FUTBOL SALA
DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J24

FS Castellar 58 23 19 1 3
R. Santa Coloma 50 23 15 5 3
Parets FS 47 24 15 2 7
CE Vacarisses 46 23 15 1 7
CFS C. Mataró 43 24 14 1 9
Vilamajor CFS 40 23 13 1 9
CFS Lloret 34 23 10 4 9
Sant Cugat FS 32 24 10 2 12
Sant Julià R. FS 31 24 9 4 11
Girona EFS 28 23 8 4 11
CEFS Manlleu 28 24 8 4 12
AE Montornés CFS 21 23 6 3 14
CF Badalona Futsal 17 23 4 5 14
Ripollet FS B 13 22 3 4 15
FS Pineda de Mar 12 22 3 3 16

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

N. Sabadell - Tàrrega 81-54 
Mollerussa - CB Castellar 78-65

BÀSQUET
C. CATALUNYA · 2 FASE 09 · J01

CN Sabadell   1 1 0
CB Mollerussa   1 1 0
CB Castellar   1 0 1
CN Tàrrega   1 0 1
 

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP

VÒLEI
2A CATALANA MASCULÍ · ASCENS 2 · J11

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CV Roquetes 30 11 10 0 1 
FS Castellar 26 10 8 1 1
Panteres Grogues 21 10 6 2 2
CEV L’Hospitalet 18 11 6 0 5
CV Martorell 6 9 2 0 7
AVA Ametlla Verd 5 9 1 1 7
Pia Calella 2 9 0 2 7
CV Rubí (Retirat) -1 3 0 0 3

 
3A CATALANA FEMENÍ · ASCENS 2 · J11

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CV Barberà B 25 11 4 7 0
CV Terrassa 2013 24 11 6 5 0
Panteres Grogues 21 11 3 7 1
FS Castellar 16 11 2 6 3
Escola Orlandai 11 11 2 3 6
Igualada VC 11 10 2 5 3
CVAA Llars Mundet 11 10 2 3 5  
Salle Bonanova 10 11 2 4 5

4A CATALANA FEMENÍ · CLASS. 2 · J10

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CV Gavà B 28 11 9 1 1
E. Pia Calella 24 10 7 2 1
CV Els Arcs 23 11 7 1 3
CV Viladecans 18 11 5 2 4
CV Blanes 12 11 3 2 6
CV Vilanova Blau 11 10 3 2 5
CV Sant Adrià Lila 9 10 3 0 7
FS Castellar B 0 10 0 0 10
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cultura sant jordi

La il·lusió per Sant 
Jordi pot més que 
la tempesta
La pluja va obligar a desmuntar les paradetes 
de la plaça Major, tot i que les llibreries i 
floristeries fan un bon balanç de la Diada

El drac no va poder amb Sant 
Jordi i tampoc no ho va fer el 
mal temps. La diada de dissabte 
passat a Castellar del Vallès va 
estar marcada per la pluja, que 
va obligar a desmuntar les para-
des de llibres i roses de la plaça 
Major al migdia, però al llarg de 
tot el dia els castellarencs van 
sortir igualment al carrer per 
gaudir de la celebració. 

“La gent ha respost molt 
bé. Tant en els moments de 
pluja a la fira com a la botiga. 
És Sant Jordi, per molt que faci 
mal temps. Per nosaltres ha 
estat una gran diada. Si el dia 
ens hagués acompanyat, hau-
ria estat insuperable”, valora-
va l’Alícia d’Espai Lector Nobel. 
En els moments de pluja més in-
tensos a la paradeta, malaura-
dament reconeixia que alguns 
dels llibres s’havien mullat, tot 
i que esperava que no s’acabes-
sin fent malbé.

La Centraleta també va fer 

un bon balanç de la Diada. “Hem 
pogut muntar al primer pis 
de la botiga una mica de para-
deta. Malgrat tot, estem molt 
contents de com ha respost la 
gent”, comentava Carlos Higue-
ras. El responsable de la botiga 
ha remarcat que “la pluja no 
ha fet malbé cap llibre i, com 
a mínim, dins de la desgràcia, 
no tindrem pèrdues per sinis-
tre total”.

“S’ha patit per la pluja i 
el vent, que ens ha deixat cai-
xes i llibres molls”, lamentava 
la Carme Mas, de la Llibreria 
Vallès. “Quan al migdia hem 
vist que s’acostava una tam-
borinada, hem hagut de dir 
prou”, afegia.

Alguns dels llibres més des-
tacats de la Diada d’enguany, 
segons la Llibreria Vallès, han 
estat La vall de la llum, de Toni 
Cruanyes; Terume. Un vincle 
vital, del castellarenc Albert 
Montoya; L’alegria de viure, de 
Sílvia Soler o El Cervell de l’ado-
lescent, de David Bueno. “Entre 
molts altres”, matisaven.

  Guillem Plans

LITERATURA |  FIRA DE SANT JORDI

Una noia amb una rosa a la mà conversa amb un jove prop d’una parada de llibres a la Fira de Sant Jordi. || Q. PASCUAL

Des de Punt i Coma, la Su-
sana afegia que  “s’ha venut 
molt el Toni Cruanyes o l’Òs-
car Dalmau, a més de Javier 
Cercas o ‘Crims’, de Carles 
Porta”.

Els castellarencs, com sem-
pre, van comprar roses i les flo-
risteries també van fer negoci. 
“El matí ha estat molt bo. Patí-
em que la gent marxés per ser 
dissabte, preveiem que hi hau-
ria fuga, però al final la gent 
s’ha quedat força i ha sortit a 
passejar al poble”, valorava el 
Jaume de Dicoma.

Per contra, la floristeria 
Lídia Vidal, tenint en compte que 
fins a última hora no es va con-
firmar que la fira de Sant Jordi 
continuava endavant, només va 
vendre roses a la botiga. Tanma-
teix, ressaltava que “la gent es-

tava molt motivada i tothom 
tenia ganes de comprar”, fins 
i tot el dia abans de Sant Jordi.  

I malgrat el temps, l’àni-
ma de Sant Jordi va tornar a 
ensenyar-nos escenes d’estima 
a Castellar. Un petó, una abra-
çada, l’afany de trobar el llibre 
adequat i la no sorpresa de rebre 
l’esperada rosa llampant. O no 
tan esperada, a vegades. El de-
tall d’una amistat, d’un famili-
ar o de la parella. Els carrers de 
la vila van mostrar que l’amor 
no té una única forma i que la 
diada és l’excusa perfecta per 
demostrar-ho.

Ha estat també un Sant 
Jordi amb menys por. I després 
de l’adeu a les mascaretes, amb 
més somriures, que ens han 
acostat a la celebració que tots 
recordàvem. 

ELS LLIBRES MÉS 
VENUTS A CASTELLAR

La vall de la llum
Toni Cruanyes
Benvolguda 
Empar Moliner
El violí de la llibertat
Canòlich Prats
Terume. Un vincle vital
Albert Montoya
L’alegria de viure
Sílvia Soler
Manual d’adoctrinament de 
l’escola catalana
Òscar Dalmau
Crims
Carles Porta
El castillo de Barbazul
Javier Cercas

En to poètic: Tertúlia poètica 
sobre el llibre ‘Despertar-me 
quan no dormo’

El llibre  ‘Despertar-me quan no 
dormo’, de Miquel Desclot, és el motiu 
de la propera sessió ‘En to poètic’ 

que s’organitza des de la Biblioteca 
Municipal. Aquest divendres, a les 
19 hores, s’ha previst aquesta sessió 
sobre l’obra, un exercici de maduresa 
creativa en el qual la contemplació de 
la natura i el diàleg amb la tradició poè-
tica i artística conformen un univers de 
densitat moral i d’excel·lència formal.

Es presenta ‘El colós de 
Marussi’, d’Henry Miller,
 a Sabadell

el proper dijous, 5 de maig, a les 19 h 
i a la Llar del Llibre de Sabadell, Joan 
Vilardebò presenta el llibre de Tushita 

Edicions ‘El colós de Marussi’, d’Henry 
Miller. L’obra ha comptat amb la col-
laboració de Glòria Arbonès, Francesc 
Parcerisas i Matthew Tree. La guia  per 
poder seguir l’itinerarri per la Grècia ac-
tual ha estat a càrrec de Xavier Moret i 
Joan Vilardebò, que presentaran l’acte.
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La diada de bateig va tenir lloc diumenge a la plaça d’El Mirador

Els Castellers de Castellar 
celebren el vuitè aniversari

Diumenge al matí, cap de setmana al 
voltant de Sant Jordi, els Castellers 
de Castellar - Capgirats van celebrar 
la VIII Diada de l’aniversari de bateig, 
que va tenir lloc a la plaça d’El Mira-
dor de Castellar del Vallès.

La diada va comptar amb un dia 
assolellat, cosa que sempre és agra-
ïda per a una activitat que es porta 
a terme a l’aire lliure.  Els de Caste-
llar van començar amb una cercavila 
encapçalada pels músics capgirats, 
des de la plaça de Catalunya, i va fi-
nalitzar a la plaça d’El Mirador, on els 
Castellers de Castellar van fer l’ac-
tuació. En concret, van descarregar 
un pilar de 4 per sota d’entrada, un 3 
de 6 amb agulla, un 4 de 6, un 3 de 6 

i 2 pilars de 4 de sortida simultanis.
Unes 70 persones es van posar 

la camisa bordeus dels castellers per 
celebrar el 8è aniversari de la colla 
al costat dels Castellers de Caldes 
(Escaldats), que són els padrins de 
la colla castellarenca; els Castellers 
del Poble Sec (Bandarres), i els Cas-
tellers de Sant Feliu (els Magentes).

La diada de diumenge va acabar 
amb un dinar de germanor a l’Espai 
Tolrà, on es van reunir els castellers 
de totes les colles, que van sumar més 
de 250 persones. 

Els Castellers de Castellar te-
nien moltes ganes de poder tornar a 
fer una actuació completa i, a més, 
fer-la casa, després de la llarga atu-
rada de la pandèmia. Ara, seguiran 
assajant per a la propera actuació, 
que tindrà lloc el 14 de maig a Corne-

Moment de la VIII Diada de l’aniversari de bateig dels Castellers de Castellar, diumenge, a la plaça d’El Mirador. || Q. PASCUAL

ENTITAT | CELEBRACIÓ

llà del Terri, en el marc de la diada 
dels Esperxats.

La canalla més petita dels 
Capgirats ja fa temps que forma 
part de la colla i té experiència pu-
jant al punt més alt de les estruc-
tures, però després de dos anys, ha 
crescut molt i el pom de dalt no és 
tan lleuger com ho era abans de la 
pandèmia. Sovint, a la posició de 
dosos (sota l’acotxador i l’enxane-
ta), hi ha noies de més de 20 anys, 
un fet no gaire habitual fora de les 
colles universitàries. 

Per animar els més petits a 
apuntar-se a fer castells, la colla or-
ganitza tallers a les escoles (aquest 
any ja n’ha fet un a l’Emili Carles-
Tolrà i un altre al Montcau la Mola, 
però aniran passant a ensenyar cas-
tells a tots els centres educatius). 

El Cor Sant Esteve va oferir un concert  a l’Auditori Municipal diumenge ti-
tulat On és la sargantana?, a càrrec de La Cuca Viu i el Cor de Menuts i Cor 
Infantil Sant Esteve, dirigits respectivament per Berta Junqué i Mireia Ca-
devall. Aquest cop no es tractava d’un concert, sinó d’un espectacle, amb un 
vessant teatral important per acompanyar la música. A partir de la poesia 
de Joana Raspall, tant infants com adults van treballar el projecte i, al con-
cert, van gaudir de la música i la interpretació d’aquesta història sobre l’amis-
tat. Les entrades es van exhaurir i va agradar molt.  || M. A. || FOTO: J. CLAPÉS

Dissabte 23, la Biblioteca Antoni Tort va acollir una sessió de contes de dracs 
a càrrec de la companyia Teatrem. En ella, els infants van poder entendre que 
els dracs no són ni bons ni dolents i que les princeses no són sempre bledes 
assolellades. La sessió va comptar amb 50 persones, 22 infants i 28 adults. 
L’actriu (l’Emma) va oferir una estona molt divertida amb el drac Escamat i 
amb en Paf i la seva cançó, entre altres dracs i històries.  || REDACCIÓ

COR SANT ESTEVE | AUDITORI MUNICIPAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL | CRÒNICA

‘On és la sargantana?’ va ser l’espectacle 
del Cor Sant Esteve i La Cuca Viu

Contes de Sant Jordi amb Teatrem

BREUS

  M. A.
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Quan canviem de talla de sabates 
també vol dir que anem creixent. 
Amb aquesta idea de mostrar una 
experiència vital que creix i del pas 
del temps, neix el projecte de Tian 
Gombau Sabates noves. Es tracta 
d’un espectacle de teatre d’objec-
tes pensat per a infants a partir dels 
3 anys. Tindrà lloc diumenge dia 1, 

L’Auditori Municipal estrena 
‘Sabates noves’, diumenge

Tian Gombau 
- L’Home Dibuixat - 
promet una 
aventura màgica 

a les 11 h i també a les 12.30 h. “Ho 
fem en doble sessió perquè la ca-
pacitat de retenció de la primera 
infància no s’allarga gaire més”, 
apunta Gombau.

Ell fa néixer aquesta propos-
ta de teatre a partir d’una tradició 
que hi havia al seu poble, Vinaròs, 
quan eren petits i estrenaven saba-
tes noves per Santa Caterina, el 25 
de novembre. Era un dia molt especi-
al, un dia de festa, “no anaves a l’es-
cola, ens posàvem les sabates i ens 
quedava una capsa de sabates, que 
ens omplien amb un pastisset que 
es diu ‘la prima’”, explica Gombau. 
És un pastisset de base de pa de pes-

TEATRE FAMILIAR | L’HOME DIBUIXAT

sic, merenga i una cirereta al capda-
munt. “Amb aquest pastisset, anà-
vem família i veïns fins al riu, i allà 
ens el menjàvem”. 

A partir d’aquesta anècdota, i 
conjuntament amb Jordi Palet, van 
utilitzar aquest material –la capsa de 
sabates– per fer l’espectacle. El nom 
de L’home dibuixat s’incorpora al de 
Tian Gombau ja fa anys, quan busca-
va nom per la companyia ,i a partir de 
la cançó de Sisa. “Enguany, la com-
panyia ja fa 30 anys, que aguantem 
fent gira per diversos països”, diu 
Gombau. Amb l’espectacle, estan or-
gullosos d’haver rebut ja quatre pre-
mis escènics.    || M. ANTÚNEZ

‘Sabates noves’, de Tian Gombau - L’Home Dibuixat, és l’espectacle per a públic familiar previst per a aquest diumenge. || CEDIDA

Dissabte 30 d’abril, a les 20 h, es podrà veure l’espectacle Suite TOC núm. 
6. La proposta és la conjunció de les idees de Clara i Ariadna Peya (Les 
Impuxibles), Judit Pujol i Maria Velasco. La Clara és pianista i compo-
sitora i l’Ariadna és coreògrafa i ballarina. “Un dels projectes que més 
estimem és ‘Suite TOC núm. 6’ perquè és un espectacle que parla 
d’una vivència nostra”, diu Ariadna Peya.

I és que la seva germana Clara té diagnòstic de trastorn obsessi-
vocompulsiu (TOC). “És un projecte que ens toca molt a prop, par-
lem de la salut mental, en concret, sobre el trastorn”, diu Peya. Per 
a elles, posar sobre la taula l’estigma de la salut mental ha estat un pro-
cés molt potent per saber què passa a nivell social. “Vivim en una so-
cietat molt malalta, què vol dir estar malalt?”.

L’espectacle combina dansa, música, text, projecció i llengua de 
signes.  Per donar-hi forma, s’han ajudat de diverses creadores de dife-
rents disciplines i d’intèrprets i les seves vivències. Judith Pujol i Maria 
Velasco n’han estat les creadores. “La Maria, en concret, és l’autora 
del text”. També intervenen les intèrprets Èlia Farrero (llengua de sig-
nes) i Pau Vinyals i Adrià Viñas, “que són l’alter ego de la Clara i jo”, diu 
l’Ariadna. Expliquen la història de dues veïnes. Parla del patiment, però 
també de l’amor. “Evidentment, remou i és emocional, però carregat 
d’esperança, genera empatia perquè tots patim o tenim algú al cos-
tat que pateix”. El nom de Suite TOC núm. 6 remet a una peça musical, 
que precisament és com està concebut aquest espectacle.  || M. ANTÚNEZ

‘Suite TOC núm. 6’, 
aquest dissabte

Moment de ‘Suite TOC núm.6’, es podrà veure a l’Auditori dissabte. || CEDIDA

ESPECTACLE  | LES IMPUXIBLES
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Gabi Ruiz va explicar contes de Sant Jordi. ||  CEDIDA

ESPECTACLES | CRÒNICA

L’Alcavot 
segueix 
celebrant 
Dijous 21 d’abril la cantant local  Júlia 
Galí va protagonitzar la sessió habitu-
al de S’horabaixa. La interpretació de 
temes de jazz i bossanova va agradar 
molt al públic. La proposta va exhau-
rir les localitats. “La sessió  va cobrir 
totes les expectatives i ens encorat-
ja i anima a continuar amb aquesta 

línia de treball en la programació de 
L’Alcavot”, deien els organitzadors.

D’altra banda, divendres, 22 
d’abril, es va inaugurar l’exposició  10 
anys d’ANC Castellar. El mateix diven-
dres es va fer la projecció  inaugural 
del vídeo 10 anys d’ANC Castellar. En 
la pel·lícula es van reviure les diverses 
actuacions que la delegació castella-
renca ha portat a terme des de la seva 
constitució,  l’any 2012. 

L’endemà, dia 23 d’abril, en el 
marc del actes previstos amb motiu 
de la commemoració  de l’aniversa-
ri, es van fer dos projeccions del do-
cumental Llum i llibertat. L’exposició 
continuarà oberta fins al divendres 
29. La cloenda serà amb un concert 

de Carles Argelaguet Trio que versi-
onarà temes de Lluís Llach.

Una nova proposta d’especta-
cle familiar va protagonitzar el matí  
del  diumenge, 24 d’abril, a L’Alcavot. 
La companyia Alcavot Teatre va pre-
sentar un espectacle centrat en la fi-
gura del drac de Sant Jordi. L’actor 
Gabi Ruiz va desvelar com el drac, 
després de patir durant molt anys 
la pena de ser el  dolent de la llegen-
da, decideix donar un tomb a la seva 
vida i buscar-se un conte en què pugui 
ser l’heroi. 

En motiu del Dia Mundial de la 
Dansa, L’Alcavot ha previst l’especta-
cle Show especial amb la Companyia 
Hip Hop, el dia 30 d’abril.  ||  M. A.

Reviure el passat de la Catedral del Vallès

 L’actriu, caracteritzada d’Emília Carles Tolrà,  parla de la història de l’església.  || M. A.

Diumenge passat, 24 d’abril, en 
doble sessió de matí i tarda, el Cen-
tre d’Estudis Castellar - Arxiu 
d’Història, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Castellar i el Grup 
de la Pedra Seca del Centre Excur-
sionista de Castellar, va dur a terme 
el quart dels itineraris programats 
enguany al cicle Un tomb per la histò-
ria. En aquesta ocasió, el punt his-
tòric al qual van assistir més d’una 
setantena de persones va ser l’es-
glésia de Sant Esteve, anomenada 
popularment la Catedral del Vallès.

Allà mateix, els inscrits van 
descobrir una altra església que 
potser no coneixien encara i uns 
altres personatges, ja que el guiat-
ge va ser cosa, aquesta vegada, de 
la companyia La Casa de Asterion, 
caracteritzant Emília Carles Tolrà 
i un guia turístic, que va fer l’expli-
cació al pati central de l’església, 
i també a l’interior, a partir de la 
dramatització d’un text documen-
tat pel CECV-AH.

Entre altres dramatitzacions, 

El Centre d’Estudis Castellar - Arxiu d’Història va realitzar el quart dels itineraris ‘Un tomb per la història’

  Redacció els participants van poder veure en 
carn i ossos la vídua de Tolrà.

D’altra banda, cal destacar 
l’explicació que van fer dels detalls 
de la façana, dels vitralls de l’inte-
rior i de les pintures, tant a l’absis 
com als laterals del recinte. També 
es va visitar la capella lateral, on 
actualment se celebren les misses. 

Seguidament, la comitiva va 
caminar fins a l’entrada del parc 
de Canyelles, on hi ha ubicada la 
cripta que diposita les restes de 
diverses persones de la família 
Tolrà, entre les quals Josep Tolrà 
i la seva primera esposa, i la ma-
teixa Emília Carles Tolrà. Els se-
pulcres, de marbre, van sorpren-
dre molt els assistents. 

Finalment, la darrera part 
de l’itinerari, ja sense teatralitza-
ció, va anar a càrrec del Grup de 
la Pedra Seca del Centre Excur-
sionista de Castellar. Joan Roura i 
Francesc Vilaclara van ajudar els 
participants de l’itinerari a conèi-
xer millor els diferents pisos que té 
aquest campanar.

En primer lloc, el cimbori, des 
d’on es pot veure l’interior de l’es-

CECV-AH | HISTÒRIA LOCAL

glésia en alçada; seguidament, el 
rellotge i la seva mecànica, que ha 
estat restaurada i reproduïda pel 
CEC, i finalment, el pis més alt al 
qual és permès accedir actualment, 
on hi ha les campanes batejades 
amb els noms d’Elvira i Maria. Els 
participants més menuts van tenir 
ocasió de tocar les campanes i tot.

Per acabar la sortida, es va 
permetre als participants accedir 
al túnel subterrani que va de la rec-
toria a l’interior de l’església, un pas 
que durant la guerra s’havia utilit-
zat per amagar objectes, aliments, 
etc. No se sap exactament quan es 
va construir, probablement a prin-
cipis del segle XIX. 

La valoració del Centre d’Es-
tudis Castellar - Arxiu d’Histò-
ria és molt positiva: “Es detecta 
que el públic, després de quatre 
sessions, s’ha anat fidelitzant i 
cada cop reconeixem més cares”. 
Aquest també és un dels objectius 
del projecte i per aquest motiu, en 
cada ocasió, es fa en un punt histò-
ric diferent del terme municipal. 
La propera sortida tindrà lloc el 29 
de maig, al Castell de Clasquerí.  
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DIVENDRES 29
19 h - PROPOSTA
En To Poètic. Tertúlia poètica sobre 
el llibre Despertar-me quan no dormo 
(2020), de Miquel Desclot
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal

20.30 h - MÚSICA
Concert de versions de Lluís Llach, 
amb Carles Argelaguet Trio
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: ANC Castellar

21 h - CINEMA
La peor persona del mundo
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Club Cinema Castellar Vallès

21 h – MÚSICA
Jam Sessions al Calissó: 
música d’Elton John
Amb la col·laboració del Kor Ítsia
Cal Calissó
Org.: Fun Music Club, Acció Musical 
Castellar i Cal Gorina

DISSABTE 30
De 16 a 20 h – PROPOSTA
Jocs de taula a La Fàbrica
La Fàbrica
Org.: La Fàbrica

20 h - TEATRE
Suite TOC núm. 6
Les Impuxibles, Judith Pujol i María 
Velasco
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament

20 h – DANSA
Show especial amb la Companyia 
Hip Hop
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

DIUMENGE 1
9 h - Acte Esportiu
Cursa solidària BTT pedalada me-
morial Koldo Basterretxea
Pistes d’Atletisme
Org.: Suma Castellar

11 h i 12.30 h- TEATRE
Teatre familiar: Sabates noves
Tian Gombau – L’Home dibuixat
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament
 

12 h - PROPOSTA
Vermut literari: Una assassina 
massa jove, de Maria Dolors Guàrdia
Amb l’assistència de l’autora
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

De 17 a 19.30 h - ESPORT
31a Milla Urbana i 1a Milla Urbana in-
clusiva adaptada per a tothom
Inscripcions a les pistes d’atletisme o 
al lloc de sortida fins a una hora abans 
de l’inici de la prova
pl. Major
Org.: Club Atlètic Castellar

18 h - BALL
Ball a càrrec de Mar i Cel
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló

19 h – CINEMA
Un héroe
Auditori Municipal Miquel Pont
 Org.: Ajuntament

DILLUNS 2
De 17.30 a 18.15 h o de 18.15 a 19 h - 
TALLER
Taller familiar d’expressió corpo-
ral i art
A famílies amb infants de 3 a 8 anys
Reserva de plaça al tel. 937159289 o a 
l’a/e ludoteca@castellarvalles.cat
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

DIMARTS 3
De 17 a 20 h – PORTES OBERTES
Portes obertes a l’EBM El Coral
Reserva d’hora a www.castellarvalles.
cat/preinscripcioescolesbressol
Escola Bressol Municipal El Coral
Org.: EBM El Coral

18 h - XERRADA
Xerrada sobre la protecció legal de 
les persones amb discapacitat
Inscripcions a l’a/e diversitatfun-
cional@castellarvalles.cat o al tel. 
937144040 (Atenció Social)
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Org.: Ajuntament

DIMECRES 4
9.30 h - PROPOSTA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP 
Org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de Salut

De 17.30 a 20.30 h – PORTES OBERTES
Portes obertes a l’EBM Colobrers
Reserva d’hora a www.castellarvalles.
cat/preinscripcioescolesbressol
Escola Bressol Municipal Colobrers
Org.: EBM Colobrers

DIJOUS 5 

18.30 h - XERRADA
Moda sostenible
Cal inscripció a www.castellarvalles.
cat/modasostenible 
La Fàbrica - Equipament juvenil
Org.: Ajuntament i Diputació de 
Barcelona

20.30 h - PROPOSTA
S’horabaixa. Cafè-teatre. Tast de 
microrelats
A càrrec de Pere Herrero, escriptori filòleg 
i Marina Antúnez, humanista
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

DIVENDRES 6 

19 h - PROPOSTA
Meet the brewer - Canglomerat
Org.: Canglomerat 

20 h  - PROPOSTA
Inauguració de l’exposició de pintu-
res d’Esteve Prat
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

21 h - CINEMA
Soñadores
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Club Cinema Castellar Vallès

21 h – MÚSICA
Jam Sessions al Calissó
Cal Calissó
Org.: Fun Music Club, Acció Musical 
Castellar i Cal Gorina

DISSABTE 7
De 10 a 13 h - PROPOSTA
Netegem el camí del riu Ripoll!
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/netejacamidelriu 
Punt de trobada: pl. de la Miranda (Pitu 
de Can Barba) · Org.: Ajuntament

De 10 a 14 h – PORTES OBERTES
Portes obertes a l’EBM Colobrers
Reserva d’hora a www.castellarvalles.
cat/preinscripcioescolesbressol
Escola Bressol Municipal Colobrers
Org.: EBM Colobrers

De 16 a 20 h – PORTES OBERTES
Portes obertes a l’EBM El Coral
Reserva d’hora a www.castellarvalles.
cat/preinscripcioescolesbressol
Escola Bressol Municipal El Coral
Org.: EBM El Coral

17 h – PROPOSTA
Pati obert: 3x3 de bàsquet
Pati obert de l’Espai Tolrà
Org.: La Fàbrica i Creu Roja Castellar

DIUMENGE 8
18 h - BALL
Ball a càrrec d’Ostres Ostres
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló

19 h - CINEMA
Bèsties fantàstiques: Els secrets de 
Dumbledore
Auditori Miquel Pont
Org.: Ajuntament

EXPOSICIONS I ALTRES

Exposició Projecte Flora
Mostra de dibuix i pintura dels alum-
nes d’ESO i del batxillerat artístic de 
l’INS Castellar
Del 2 al 27 de maig, de dilluns a diven-
dres de 8.30 a 20 h a l’Espai Sales d’El 
Mirador
Org.: INS Castellar

Exposició de pintures d’Esteve Prat
Del 6 al 29 de maig a L’Alcavot Espai 
Cultural (ctra. Sentmenat, 58)
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

Curs d’iniciació a la marxa nòrdica
Dies 7 i 8 de maig, de 9.30 a 13.30 h
Inscripcions i més informació: a/e 
marxanordicavalles@gmail.com, tel. 
660871152
Org.: MNV Marxa Nòrdica Vallès

Exposició del 33è Concurs de foto-
grafia del CEC
Local del Centre Excursionista de 
Castellar
Dilluns, dimecres i divendres, de 19 a 
21 h
Org.: Centre Excursionista de Castellar

Exposició L’actualitat feta dibuix, 
d’Albert Vallribera Ros
Fins al 25 de maig
La Taverna del Gall

agenda L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h

Francesca Clusellas | El Ranxo - Can Pèlags

A la Francesca la vida li ha repartit cartes bones i 
cartes dolentes, però se sent afortunada i feliç amb 
el que té. Va emigrar dues vegades a la recerca d’un 
món millor però no per voluntat pròpia. A l’Argentina 
hi va créixer i va descobrir-hi la seva vocació i a Can 
Pèlags hi ha trobat el lloc on fer arrels. Ha treballat 
des dels 14 anys i això li ha permès ser una dona 
independent i lliure. Té 6 fills i 12 nets que són el 
seu gran tresor. Li encanta el pernil (a poder ser de 
‘Jabugo’!)’) i fer les coses a ‘lo grande’.

caracters_castellarencs
www.caracterscastellarencs.cat

del 29 d’abril al 8 de maig

DESTAQUEM

Jam Sessions al Calissó: Música d’Elton 
John, amb la col·laboració del Kor Ítsia
Divendres 29 · 21 h · Cal Calissó 

Aquest divendres 29, a les 21 hores, s’ha previst una nova 
sessió de Jam Session al Calissó. Aquesta vegada, la ses-
sió s’obrirà amb música d’Elton John  amb la col·laboració 
del Kor Ítsia en els temes ‘Sorry seems to be the hardest 
word‘ o ‘Goodbye yellow brick road’, entre altres cançons 
conegudes. La Jam Sessions estarà coordinada des d’Ac-
ció Musical Castellar, gràcies amb els músics Marc Te-
clas (guitarra i veu), Carlos Rivero (baix) i Pol Leiva (ba-
teria). Aquesta activitat està organitzada conjuntament 
per Fun Music Club, Acció Musical Castellar, Cal Gorina i 
l’Ajuntament, i es porta a terme setmanalment. 
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 29 BONAVISTA 
DISSABTE 30 CASTELLAR 
DIUMENGE 01 CASTELLAR 
DILLUNS 02 CASANOVAS 
DIMARTS 03 ROS 
DIMECRES 04 PERMANYER 
DIJOUS 05 CATALUNYA 
DIVENDRES 06 FENOY 
DISSABTE 07 YANGÜELA 
DIUMENGE 08 YANGÜELA 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya Núria
655 41 61 41 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Castellar 
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3

DEFUNCIONS 

Servei d’urgència nocturn: a partir 
de les 24 h es deriva a les farmàcies 
de guàrdia de Sabadell i Terrassa.

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de Terrassa, 377

“Per a viatjar lluny, no hi cap nau millor que un llibre.”
Emily Dickinson

@terramarina_ @acciomusicalcastellar @tsegui
Ja tornen els cucs de seda!! Sortida de l’orquestra juvenil a Mura Lluminositat extrema

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

Avui, una imatge del 1931 de la construcció de Cal Gibernau, al carrer de Francesc Layret, 20, quan 
s’anava edificant el que es coneixia com el Camp  Senyor. La majoria de cases es van construir 
entre els anys vint i trenta, amb línies modernistes o eclèctiques, i algunes eren d’estiuejants. El 
paleta és Bonaventura Gibernau i un dels ajudants, el seu fill, Joan Gibernau.  || AUTOR: DESCONE-

GUT ||  FONS: JOSEP LLINARES GIBERNAU  ||  TEXT:  CASTELLAR DEL VALLÈS DESAPAREGUT

Carrer de Francesc Layret, 1931

FARMÀCIA CASANOVAS
Avinguda de Sant Esteve, 3

T. 937 14 33 76

farmaciacasanovas.cat

El sol no afecta 
tots i totes igual

Recoma-
nació

penúltima

21/04/2022       
Conchi Guevara Pérez · 86 anys
22/04/2022        
Josep Carbó Juanola · 96 anys
24/04/2022        
Enriqueta Valera Mas · 85 anys
25/04/2022       
Amalia García Poveda · 60 anys

TELÈFONS DINTERÈS: Ajuntament 93 7 14 40 40 ·  Fax Ajuntament 93 714 40 93 · Policia 93 7 14 48 30 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 · 93 714 49 
51 Ràdio Castellar 93 714 43 40 · Casal Catalunya 93 715 89 98 · Casal Plaça Major 93 714 36 55 · CAP 93 747 11 11 · Servei de Català 93 714 30 43 · Centre de Serveis 93 747 10 55 · Ambulància 061 Funerària Castellar 
93 727 74 00 · Tanatori 93 747 1 2 03 · Mossos d’Esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · OSB  93 7 14 53 89 · ACC 93 7 14 6 7 39 · Recollida de mobles 900 150  140 · Taxis Castellar 93 7 14 3 7 75 · Parròquia  93 714 52 83

El sol té efectes beneficiosos (antidepressiu, 
síntesi de vitamina D, tractament en malalties 
de la pell com la psoriasi…), però també pot ser 
perjudicial (taques, arrugues i càncer de pell...).
A la farmàcia trobaràs el fotoprotector solar a 
mida. Formulacions i textures que s’adapten a 
cada tipus de pell i específics segons patologies: 
acne, rosàcia, pell atòpica, sensible, postlàser, ci-
catrius, nadons, embarassades...
És important escollir un fotoprotector de quali-
tat, que protegeixi de tots els rajos solars (UVB, 
UVA, IR, llum visible…) i que contingui antioxi-
dants per així incrementar la seva eficàcia i evi-
tar el dany cel·lular precursor del càncer de pell.
Et recomanem que t’apliquis el fotoprotector a 
casa 30 minuts abans de l’exposició solar, repe-
teix l’aplicació cada 2-3 h. Evita les hores de mà-
xima radiació (de 12 h a 16 h), protegeix-te el cap 
i els ulls, beu molta aigua i no exposis els nens i 
nenes menors de 3 anys al sol.
Sabies que els efectes de la radiació solar són acu-
mulatius i irreversibles? I que determinats medi-
caments poden provocar reaccions al·lèrgiques 
o taques a la pell? Revisa’t regularment les pi-
gues i si canvien de mida, color o forma consul-
ta el dermatòleg.
Gaudeix del sol de manera segura i saludable!



DEL 29 D’ABRIL AL 05 DE MAIG DE 2022

la contra

José Ruiz Romero

L’1 de maig, moltes 
vegades, m’amagava 
en cases particulars

Exsindicalista. Va treballar a la Tolrà

J.
 R

IU
S

Ara ja està jubilat, però potser la seva joventut –tenia 
16 anys quan va entrar a la Tolrà– va fer que de seguida 
s’involucrés en la lluita sindical i en la reclamació 
de millores laborals per als seus companys

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Amable
Un defecte que no pots dominar?
Soc tossut
Una persona que admires?
Els meus pares
Una empresa on hagis estat bé?
La Tolrà
Quin plat t’agrada més?
Carn a la brasa, mongetes i tripes
Un cantant
Manolo Escobar
Un llibre?
Llegeixo bàsicament diaris
Una pel·lícula?
Totes les de Clint Eastwood
Un racó de Castellar?
Tots els racons de la vila
Un viatge que recordis?
Un viatge a Andalusia amb els meus fills
Un desig?
La pau al món

”

“

· Quan vas arribar a Castellar?
Soc de la província de Jaén. El meu 
pare feia carbó, però com que el pas 
pel congost de Despeñaperros no es-
tava enllestit, es va plantejar venir a 
Castellar, ja que aquí tenia dues ger-
manes, i un germà meu hi va venir 
quan va acabar el servei militar. Lla-
vors vaig venir aquí amb 11 anys.

· On vas viure?
Primer vaig anar a viure a casa d’una 
tieta al carrer Doctor Vergés. Després 
vam anar al carrer Puigvert, el meu 
germà se’n va anar a viure a Cerda-
nyola i finalment vam acabar a dalt de 
tot del carrer Puig de la Creu.
 
· Et vas posar a treballar 
de seguida?
Als 14 anys vaig anar a treballar al 
carrer Mestre Ros, on un empresa-

ri de Sabadell tenia telers. Com que 
l’espai es va fer petit, a l’antiga nau 
de La Farinera se’n va fer una altra. 
Allà vaig ser-hi fins que vaig entrar 
a la Tolrà.

· Deuries tenir uns 16 anys?
Sí. Com que jo era molt insistent i 
portava amb mi una mica de rebel·lia, 
era una mica com un martell. Sempre 
deia que la meva família necessitava 
un pis, vaig aconseguir que l’empre-
sa me’n donés un al carrer Juan de la 
Cierva. Vam poder triar el pis perquè 
no hi vivia ningú, encara.

· Vas viure des de l’esplendor de 
l’empresa fins que va tancar de-
finitivament...
Sí, quan vaig entrar estaven muntant 
la fàbrica nova i vaig marxar quan la 
van tancar del tot.

· Quan va aparèixer la teva vena 
reivindicativa a l’empresa?

De seguida va sorgir. Cal dir que 
quan vaig començar amb temes sin-
dicalistes, encara érem en ple fran-
quisme. Hi havia un grup de perso-
nes que ens ajuntàvem de Terrassa 
i Sabadell i ens dedicàvem a buscar 
nous afiliats, però tot això des de la 
clandestinitat. Sempre estàvem vi-
gilant des de les cantonades perquè 
no vingués la Guàrdia Civil. Fèiem re-
unions a diferents llocs, imprimíem 
‘octavilles’... Abans que morís Fran-
co, ja estava afiliat a la UGT i fèiem 
les nostres assemblees.

· Com responia la direcció de la 
Tolrà en aquests moments que els 
sindicats no estaven legalitzats?
Quan estàvem a la clandestinitat, ens 
venia algun treballador o treballa-
dora, però poca cosa podíem fer per 
ells. Després, vam aconseguir millo-
res molt bones i teníem molt bones 
condicions. Vam aconseguir pujar 
tothom de categoria, vam seguir en 

tot moment el funcionament de l’eco-
nomat perquè no hi hagués cap mena 
de descontrol, la guarderia...

· Quants representants va arri-
bar a tenir el comitè d’empresa?
Em sembla que vam arribar a ser 22 
persones, d’UGT i CCOO.

· Anaves a les manifestacions de 
l’1 de maig?
Sí, jo hi anava. Tant a les de Sabadell 
com a les de Barcelona. Havia corre-
gut molt davant dels grisos, que és 
com s’anomenava aleshores la Poli-
cia Nacional. Els grisos t’anaven col-
pejant amb la porra fins que algú s’in-
flava, es girava i començava a repar-
tir hòsties. Moltes vegades em vaig 
haver d’amagar a cases particulars.

 · La millor etapa del comitè?
Crec que va ser la dècada dels 80. A 
partir dels 90 ja va començar el decli-
vi de l’empresa. Una altra que recor-

do molt bé és el 23-F. Com que estava 
a la secció sindical tenia alguns docu-
ments. Després de plegar al torn de 
tarda, vaig arribar a casa i vaig bai-
xar al garatge de casa meva i la vaig 
tapar amb moltes coses per si de cas. 

· Quins records tens de la liquida-
ció de la Tolrà ?
Amb molta pena. Veies com de mica 
en mica s’anava ensorrant. L’últim 
mes vaig treballar molt poc. Parla-
va amb el director i li deia que es-
tàvem molt malament. Els últims 
quinze dies, tothom s’emportava el 
que podia.

· Es va fer bé, el procés de liqui-
dació de l’empresa?
Sí. Perdre els llocs de treball costa-
va. El que són l’actual Espai Tolrà i 
els pisos  ens ho vam quedar per re-
partir-ho. Volíem que requalifiques-
sin els terrenys per treure’ns més di-
ners, però no va ser possible.  

  Jordi Rius


